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Daudz bagātāki rāsu un formu skaita ziņā un rūpīgā-
kai dresūrai nesalīdzināmi pieietamāki nekā taksi ir mc-

d īb v suņi, kas neapstrīdami ieņem augstāko vietu starp
visiem māju suņiem. Viņi nekādā ziņā nestāv iepakaļ sa-

prātīgajiem pūdeļiem, graciozajam kurtam, gleznajam zīd-

sunim, bet bieži vien sevī apvieno visu skaistumu un īpat-
nības un tādēļ tos var apzīmēt par diženākiem suņiem.
Pie viņiem cilvēks ir ir izrādījies par radītāju, pārraidī-

dams uz viņiem daļu no savām paša spējām un īpašībām,
dažādi tās pārveidodams vienam un tam pašam uzdevumam.

Jau pie mums rāsu un pasugu skaits ir milzīgs: daudz lie-

lāka sugu dažādība ir pazīstama Lielbritānijā, kur jau

ļoti sen daudz kas ir darīts šo izcilus radījumu audzēšanai.

Cik grūti arī nebūtu apzīmēt vispārējās dažādo me-

dību suņu īpašības, tomēr var sacīt sekošo: viņi ir skaisti,

vidēja lieluma suņi, ar izstieptu, drīzāk vāju nekā spēcīgu

ķermeņa uzbūvi, iegarenu, pierē ieliektu galvu, ne sevišķi
garu, bet uz priekšu slaidenu un trulu purnu, lielām, gu-

drām acīm, platām, nokārtām ausīm, spēcīgu, bet samērā

garu kaklu, platām un pilnām krūtīm, neuzkrītoši ievilk-

tiem tukšumiem, vidēji augstām, tomēr ne vājām kājām;

kājas ir labi attīstītas, pie kam pakaļējais pāris nes paka-

ļējo pirkstu ar nagu; aste ir ļoti gara. Spalva ir vai nu

īsa un smalka, vai arī gara un rupja, aste vai nu īsa vai

ar garu karogu, spalva pēc krāsas ļoti dažāda, vienkrāsaina

vai laukumota. Vairumam medību suņu virs katras acs

atrodas parasti mazs apaļš, gaišs laukums.

Visi medību suņi ir dzimuši mednieki, un ja viņi tādi

nav, tad tie arī nav nekur derīgi. Vairāk nekā pie kura

katra cita suņa te lomu spēlē rāsa un apakšrāsa, un te vien-

mēr atkārtojas, ka labas mātes vai vispār izmēģināti,
labi vecāki rada arī priekšzīmīgus pēcnācējus. Visi viņi
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ir spēcīgi un ļoti ātri; pateicotis viņu izcilus maņu orgā-

niem, sevišķi smalkai osmei, tie labāk par citiem suņiem
noder medībām. Viņiem ir tik stipra osmes spēja, ka tie

spēj saost meža dzīvnieka pēdas pēc vairāk stundām, pat
pēc vairāk dienām. Tādēļ, tos arī pielieto meža dzīvnieku

uzmeklēšanai, attiecīgi šim nolūkam dresējot.

Starp dažādām rāsām vispirms apskatīsim pašus pa-
zīstamākos — vistu suņus. Viņi ir vidēja lieluma un

ļoti spēcīgi būvēti; purns ir garš un resns, nāsis dažreiz

šķeltas, ausis platas, garas un nokārušās uz leju; pie tā

saucamiem putnu suņiem spalva ir īsa, pie īstajiem vistu

suņiem tā jau garāka; sevišķi gara spalva ir ūdens suņiem;
Vācijas suņu krāsa parasti ir balta, ar brūniem, retāk mel-

niem plankumiem, tomēr ir arī pavisam balti, brūni, melni

vai dzeltēni suņi. Jaunībā asti parasti apgriež, lai suns

vēlāk, kad tas ierauga medījumu, kustinot asti to neaiz-

baida.

Medību suņi ir lieliski, gudri, saprātīgi, paklausīgi un

uz medībām kaisli dzīvnieki un medībās uz dažādiem meža

zvēriem taisni nepieciešami. Viņi seko medījumam ma-

zāk pa pēdām, kā saožot to pa gaisu, un ir putnu suņi,
kuri pat no sešdesmit līdz astoņdesmit soļu attāluma spēj
droši saost medījumu. Medībās tie rīkojas ļoti saprātīgi.

Es, saka D ī c c 1 s (Diezel) jau ilgus gadus esmu no-

darbojies, lai salīdzinātu mūsu suņu spējas, un vienmēr

noteiktāk pārliecinos, ka visus viņus tāļu paārsniedz med-

nieka parastais pavadonis — putnu suns.

Bet šim sunim, ja gribētu manu apgalvojumu uz viņu
attiecināt, jābūt no tīras rāsas, ar labi attīstītām spējām,

jo sevišķi ar ļoti asu osmi. Tāļāk, to nedrīkst kaut kur no-

šķirti audzināt, bet tam jāuzaug sava saimnieka acu priek-
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šā, lai jau no pašas jaunības tas mācētu saprast katru vārdu

un katru zīmi; arī pašam saimniekam jābūt apveltītam
labām skolotāja īpašībām, kur pacietība nav stādama bei-

dzamā vietā; tam jābūt arī labam strēlniekam, un ja vi-

sas šīs īpašības viena ar otru savienotas, tad arī viņa mā-

ceklis var sasniegt to apbrīnošanas cienīgo paklausības,
pašsavaldīšanās un izveicības pakāpi, kādu še īsos teiku-

mos gribu uzmest.

Labi izmācīts, lietišķi vadīts suns. trīs lidz četrus

gadus vecumā meklē medījumu, sekojot savam dabīgam

dzenulim, degunu vienmēr pret vēju turot, grozot to pa
kreisi un pa labi. Laiku pa laikam tas paliek mierīgi stā-

vam un skatāmies uz savu vadoni, kurš ar rokas zīmi no-

rāda uz vietu, kura sunim jāpārmeklē. Šīs zīmes suns uz

pilnīgāko izpilda. Ja kāda ievērojama meža dzīvnieka smaka

iesitas tam nāsīs, acumirklī tas apstājas savā citādi ne-

apturamajā kustībā. Viss viņa ķermenis pārvēršas dzīvā

statujā. Bieži tas kā kaķis viegliem soļiem tuvojas dzīv-

niekam tuvāk, līdz beidzot paliek pavisam stāvot. Pēc da-

žiem acumirkļiem tas pagriež galvu pret savu saimnieku,
lai pārliecinātos, vai tas viņu ievērojis vai ne un vai tas

tuvojas. Ir arī suņi, kuri, ja apkārtne to neļauj (piem.
mežā vai augstā labībā, kur nevar redzēt), uz īsu brīdi at-

stāj atrasto medījumu, lai uzmeklētu savu saimnieku un

to novestu vajadzīgā vietā. To ir darījuši tomēr tikai ne-

daudzi no tiem daudzajiem suņiem, kuri manā mūžā man

piederējuši un kurus esmu vadījis, pie tam arī ne pirmā

laikā, bet to tie mācījušies tikai vēlākos gados.
Viens no skaistākiem mēģinājumiem jauniem, ugunī-

giem suņiem ir tas, kad suns tieši savu acu priekšā redz

lidojam no mednieka sašauto putnu, redz to arī krītam,
bet to viņam tomēr aizliegts satvert. Un arī šai lielai kār-

dināšanai paklausīgs suns spēj pretīmturēties un ātrāk ne-

paņem putnu, kamēr no saimnieka nav dabūjis vajadzīgo

atļauju to pienest. Tikpat grūts, varbūt pat vēl grūtāks
punkts ir dziļi suņa dabā gulošā kaisle — katram zaķim
skriet pakaļ. Te tam jāiztur jo smaga cīņa, jo suņa uz-

devums taču ir medījumam doties pakaļ un to sagūstīt. Te
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sunim jānoliedz pašam sava daba, un viņš to ari tiešām no-

liedz. Pat arī pēc tam, kad viņš ir nostāvējis ceturtdaļ-
stundas pie zaķa guļas vietas, pat kad zaķis beidzot uzceļas
un aizskrej, tas nedrīkst viņam ne vienu soli sekot, vēl

mazāk tas drīkst to ķert vai nonāvēt pašā guļas vietā vai

aizskriešanas momentā. Viņš nedrīkst to darīt pat tad, kad

zaķis pilnā skriešanā gandrīz labprātīgi piedāvājas viņa
zobiem un, tā sakot, pats skrej rīklē.

Nezinātājam novērotājam, šāda skata aculieciniekam,

izliksies, ka šāds suns ir pilnīgi vienaldzīgs, bez kādas kais-

lības, un ka zaķis priekš viņa nav nekāds kārdinājums. Bet

cik ļoti šāds skats viļ! Ne vienaldzība, ne prieka trūkums

ir tas, kas vinu attura citādi rīkoties, bet gan paklausība,

padevības sajūta un bailes no soda. Te daba liekas pilnīgi
iznīkusi zem mākslas rokām; tomēr tas tā nav — viņa tikai

snauž vai bieži klusē, ja viņai vajaga klusēt un viņas balss

nedrīkst tapt skaļa.
Lai novēro to pašu suni, kurš zem sava saimniekaacīm

uzrādīja tik augstu pašsavaldīšanās pakāpi, kad viņš ir

viens pats, vai arī atstāts savā nodabā, vai kad tam ir va-

donis — kuru tas neciena. Tad viņš, protams, atdosies

medību tieksmei kā kurš katrs cits. Tādēļ atgadās, ka

pirmā dīdīšanas laikā pat suņi, kuri ir diezgan paklausīgi

savu saimnieku klātbūtnē, nodara vēl dažas kļūdas, tik-

līdz viņiem atļauj attālināties uz lielāku gabalu. Es pie-
vedīšu dažus piemērus par to, cik liela ir ši suņa tieksme

vajāt meža dzīvniekus. Jau daudzi suņi ir tikuši ievainoti

no skrošu šāvieniem, jo viņi, neievērodami vairākkārtēju
saukšanu un svilpšanu, nododas savai medīšanas tieksmei

kā akli. Viņi ganievainošanas momentā skaļi iekaucas, bet

ar to nav atturāmi turpināt medījumu vajāt. Daži ir sa-

šauti tik stipri, ka ir spiesti tūlīņ atgriesties. Bet tikko

kāda stunda pagājusi un tie mazliet atžirguši, kad tie jau
atkal dzenas pakaļ katram zaķim, kurš pagadās ceļā, tik-

pat kaislīgi kā agrāk.
šāda veida ievērojamākais gadījums, kuru es pats pie-

dzīvoju, ir sekošais: kāda putnu suņu kuce, kuru es nebiju

ne audzējis ne mācījis, bet kura bij tikai uz zināmu laiku
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uzticēta manai vadībai, stāvēja uz kādas diezgan platas
grāvja malas gluži klāt pie irbju bara. Kad es tuvojos lai

šautu, netālu no mums uzcēlās jauns zaķis. Suni sagrāba
prieks, kā elektrisks sitiens, dzīties zaķim pakaļ, un pro-
tams viņš to būtu darījis acumirklī, ja mana tuvošanās un

skaļš brīdinājuma sauciens to tomēr nebūtu piespieduši
atturēties. Tādēļ viņš palika savā agrākā vietā, iepriekš
atrastām irbēm nepiegriezdams nekādu vērību, bet galvu
vienmēr grieza uz to pusi, kur skrēja zaķis, un redzāmi

drebēja pie visas miesas. Tagad irbes sāka izklīst un es

divas no tām nošāvu. Parasti suns pienesa tās klāt ar vis-

lielāko uzcītību, tagad turpretim, nošautos putnus nemaz

neievērodams, acumirklī pārlēca par grāvi un sāka dzīties

pakaļ jau sen nozudušam zaķim, — tik ļoti zaķis jau no

pirmā acumirkļa bij nodarbinājis viņa prātu. Var iedomā-

ties, kādu cīņu, kādu pašpārvarēšanos tam maksāja turē-

ties pretīm tik vilinošam kārdinājumam!
Augstā mērā pievilcīgu skatu redz skatītājs, pat tāds,

kurš pats nav ne mednieks, ne medību pazinējs, ja viņš
novēro uzmanību, ar kādu putnu suns tuvojas atrastam

meža putnam. Ja viņš, piemēram, aiz labvēlīga vēja trū-

kuma skaidri nezin, uz kuru pusi irbes ir aizskrējušas, tad

viņš ātri apgriežas, apiet ar lielu līkumu tai vietai, kur

iedomājas irbes atrodamies, no katra lielāka tuvuma rūpīgi
izvairīdamies, un kad beidzot šādā kārtā ir atradis vietu,
kur tās nometušas, tad tikai te viņš pats uz acumirkli ap-

stājas. Labības lauku pārmeklējot piedzīvojis suns nekad

neskrej labībā, bet iet gar tīruma malu, tomēr tā, lai vējš
no medījuma pūstu virsū, jo pretējā pusē viņš nesasniegtu

savu mērķi tik droši.

Ša veida augstāko saprāta pakāpi es redzēju reiz, kad

vasaras sākumā izgājām pastaigāties ar dažiem pazīsta-

miem; pēdējie man gribēja parādīt savus suņus, kas bij
slaveni ar savām spējām. Visi lauki bij apstrādāti, un tā-

dēļ es biju ļoti ieinteresēts, kā te varēs atrast izdevību,
redzēt strādājam trīs suņus, kuri bij mums līdz. Drīz es

tomēr pārliecinājos, ka suņi šo mērķi sasniedza gluži labi,

jo visi suņi izmeklēja vasaras labību, sevišķi miežu, auzu



un kartupeļu laukus, kur asni bij vēl ļoti mazi, pilnīgi brīvi

šurp un turp skraidīdami, bet tiklīdz tie nonāca pie rudzu

vai kviešu lauka, tūlīņ mainījās visa viņu izturēšanās un

arī kustības; tagad viņi vairs neskraidīja šurp un turp, kā

to darīja iepriekšējā zemajā labībā, bet neviens nemēģināja

pat ieiet laukā ar augsto labību. Tagad viņi meklēja lēni

skriedami un vienmēr tikai gar tīruma malu tanī pusē, kur

bij labākais vējš, lai medījumu varētu saost. Kad es iz-

teicu savu izbrīnēšanos par šo uzmanību un reizē arī vēlē-

šanos zināt, kādā ceļā tas sasniegts, ka suņi tik labi atšķir
labības, man atbildēja, ka tas ir panākts ļoti viegli un ātri

ar to, ka pastaigājoties, suņus ņēma ļoti bieži līdzi, bet

viņiem nekad neatļāva iet tīrumā ar garu labību, lai iz-

bēgtu sadursmes ar lauku īpašniekiem un arī lai suņus

paturētu vienmēr acīs.

Man reiz piederēja suns, kurš uzrādīja gandrīz cilvēka

pārlikšanas spējas; te es gribu minēt tikai vienu vienīgu

gadījumu. Kad es pēc darba no meža gāju uz māju, mans

ceļš parasti veda gar mazu purvainu ezeriņu, kur lai-

šanās laikā, tas ir, pavasara un rudens mēnešos, gandrīz
vienmēr mēdza apmesties bekasi (Telmatias gallinago).
Mans suns to labi zināja. Viņš tādēļ steidzās jau no vai-

rāku tūkstošu soļu attāluma man pa priekšu, uzmeklēja
kādu putnu un palika stāvot, galvu pagriezis uz mani, lai

pārliecinātos, vai es no ceļa nogriezišos vai turpināšu ceļu,
un pēdējais notika katru reizi, kad man nebij ne prieka, ne

laika šaut. Tik ilgi, kamēr suns cerēja, ka es viņa uzrādīto

bekasu uzmeklēšu, tas palika stāvot bez kustēšanās, uz

mani pagriestām acīm. Bet tiklīdz es pagāju garām, viņš
bekasu uzcēla un tūlīņ atstāja purvu, to tāļāk nepārmeklē-
dams, šo paņēmienu viņš atkārtoja vairāk kā 30 reizes

un daudzimani paziņas bij tam par aculieciniekiem.

Jau vairākkārt man ir atgadījies, ka mani suņi nogri-
muši meklēšanā, vai vispār dzīvi kustēdamies, piepēži ap-

stājas, pieplok pavisam pie zemes un šādā stāvoklī paliek

guļot. Kad es vinu skatu virzienam sekodams pētīju, Ka»o

ir šādas izturēšanās cēlonis, tad parasti ieraudzīju kādu

meža kustoni, pa lielākai daļai zaķi, kurš skrēja vēl lielā

10
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attālumā, vai mums tuvojās; un tikai tanī gadījumā, kad

zaķis tuvojās mums taisnā līnijā, bet nevis kad tas ņēma
virzienu mums garām, suņi nogulās zemē kā plēsīgi zvēri,
kuri uzglūn savam upurim, lai to, kad tas būs tuvu pie-

nācis, drošāk saķertu, bet iepriekš no viņa acīm mēģina

paslēpties cik iespējams labi.

Cik ilgi vistu suņi var nostāvēt pie sava medījuma,
var taisīt slēdzienu no gadījuma, kuru minLenčs (Lenz).

Anglijā izgatavota ļoti skaista glezna, kurā redzams melns

putnu suns, vārdā P1 ut o, un kuce, vārdā Jun o, stāvam

pie irbes. Mākslinieks gleznojis šo ainu 114 stundu, un

visu šo laiku abi suņi stāvējuši kā pārakmeņojušies.
Suns izmācās visus medīšanas paņēmienus tikai pēc

ilgas dīdīšanas; bet ne pie viena cita dzīvnieka neredz labāk,
cik daudz tas spēj izdarīt, kad cilvēks to māca un labi ar to

apietas, kā pie vistu suņa. Labi izmācīts medību suns ir

tiešām apbrīnojams dzīvnieks un attaisno savu latiņu no-

saukumu Canis sagax pilnā mērā. Arī viņš ir cilvēk-

suns, kā šeitlins saka; jo viņš uzrāda īstu cilvēka

prātu. Viņš zin labi, kas viņam jādara, un sliktu mednieku,
kuru pavada labi mācīts medību suns, pēdējais ne reti visai

jūtami nopeļ. Es pazinu kādu vistu suni, vārdā Basko,
kurš darīja visu, ko vispār no viņu sugas var prasīt. Viņa
saimnieks bij ļoti labs šāvējs, kurš parasti no 20 šāvieniem

ne vienu vai tikai vienu reiz neiešāva mērķī. Kādreiz pie
mūsu mednieka atnāk viņa drauga dēls, jauns ierēdnis,
kurš vispār ar spalvu prot labāk rīkoties nekā ar ieročiem,
un lūdz atļauju mazliet pamedīt. Mežzinis to viņam atļauj
ar vārdiem: „Ejat, bet šaujat labi, citādi Basko to stipri

ņem ļaunā." Medības sākas. Basko pēc neilga laika

uzož irbes un stāv pie tām kā marmora statuja. Viņš
dabū pavēli tās izdzīt. Irbes laižas, šāviens noskan, bet

neviens putns nenokrīt zemē. Basko izskatās ļoti pārsteigts

un acumirklī diezgan skaidri parāda, ka viņa labais gara
stāvoklis ir pazudis. Viņš tomēr vēl iet reiz līdz, atrod

otru irbju baru, un atkal notiek tas pats, kas pirmo reizi.

Tad viņš pieiet šāvējam gluži klāt, uzmet tam dziļu nicir ā

šanas skatu un steigšus dodas uz māju. Vēl vairāk kā pēc
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gada šis pats mednieks nevarēja minēto suni, kurš par

medībām vispār sajūsminājās, paņemt sev līdz: nicināšana

pret šāvēju bij par dziļu iesakņojusies viņa sirdī.

„Man reiz piederēja," raksta Oskars fon Levis

(Oskar von Loewis), „putnu suņu kuce, kura putnu piene-
šanā darīja brīnumus. Ja es pazaudēju no medību somas

kādu medījumu, tad es uzsaucu viņai iet pa pēdām atpakaļ
un meklēt, un nekad uzticamais dzīvnieks neatgriezās at-

pakaļ ar tukšu muti. Jaunus teterus, kuri, kā zināms, pēc

vairākkārtējas izbaidīšanas pa dienasvidus karstumu ļoti
cieši guļ, viņa man bieži uz pavēles atnesa dzīvus pie kājām.

Viņa saprata katru manu mājienu, katru vārdu; es varēju
ar to sarunāties kā ar cilvēku. Katru lietu, ko viņai parā-

dīja un pavēlēja atnest, viņa prata sadabūt. Viņa pienesa

pīpes, kastītes, atslēgas, lakatas, maizes gabalus, spieķus un

pat nejauki smirdošas lietas, kā papirosus un tamlīdzīgas

lietas, pēdējās tomēr ar grimašu; uz saucienu ta noņēma
man vai citiem cepures no galvas, izvilka lakatiņus no ka-

batām un apkalpoja mani labāk nekā dažs cilvēks. Reiz

man pazīstamas dāmas iepirkās no māju žīda, kurš beidzot

aizgāja prom. Kad tas bij nogājis vismaz 500 soļu, viena

no dāmām vēl gribēja kaut ko nopirkt, žīds vairs nesa-

dzirdēja mana sauciena, tā tad bij jānāk palīgā kucei.

„Minni, atnes šā vīra cepuri," sacīju es viņai rādīdams uz

žīdu. Kā bulta ta aizšāvās žīdam pakaļ, uzlēca, tam par

lielām izbailēm, uz muguras un noņēmusi no galvas cepuri
skrēja ar to no vaimanājošā žīda šurp uz māju; tā viņa
laimīgi atdabūja atpakaļ žīdu, un arī Icigs sev par lielu

prieku dabūja zināt, ka tas nebij viņam uzbrukums, bet

tikai jauna peļņa.
Pats par sevi saprotams, ka lai labi uzaudzinātu suni,

ir vajadzīgs labs audzinātājs. Dīdīšana ir grūts darbs,

un tikai nedaudzi izredzētie to prot. Pacietība, nopietnība

un mīlestība uz dzīvnieku ir audzināšanas galvenie notei-

kumi, un tādēļ var pilnīgi noteikti apgalvot, ka sieviete

nekad neizmācis medību suni. Pēc DitrichaVinķela

(Dietrich aus dem VVinkell), agrāk medību suņus audzināja

ar pātagas un dzeloņu siksnas palīdzību; ne mazums dresē-
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tāju vēl šo baltu dienu strādā pēc šī šablona. Saprātīgi

skolotāji rīkojas citādi. Viņi neskatās uz savu audzēkni kā

uz vergu, bet kā uz prātīgu palīgu un apietas ar viņu kā

ar tādu jau no mazotnes. Dzīvnieku, māca Ādolfs

Mi 11 er s (Ādolf Mūller), vajaga turēt ne tikai tīrās, pla-

šās, ne par daudz aukstās ne arī siltās kūtīs, bet arī ļaut
tam brīvi kustēties, bez ķēdes smaguma; jo tikai tas suns,

kas brīvi kustēsies un attīstīsies, uzaugs par veselu, veiklu,

daudzpusīgu un augstu attīstītu būtni. „Ved to draudzīgi

pie sāniem, vadā un māci kā draugu, lai no viņa izaudzētu

tādu mājas dzīvnieku, kas mūsu satiksmē ir visvajadzīgā-

kais, jo visas pūles, ko pieliekam pie viņa izveidošanas, at-

maksājas bagātīgi un nes pat peļņu."
Suņa audzināšanas pamatā jāliek ilga, nepārtraukta un

draudzīga nodarbošanās ar viņu. Jau pie viņu dzimšanas

uzmanīga kopēja acij ir jābūt nomodā par mazajiem radī-

jumiem; jāpalīdz mātei, sagādājot kucēniem siltu un sausu

guļas vietu, jāstiprina mātes ķermenis ar labu un bagātīgu

barību, lai tādā ceļā netieši pabalstītu kucēnu barošanos.

Labi barots un no mocošiem liekēžiem atsvabināts kucēns

zīdaiņa nedēļās aug spēcīgi un ir vesels; pēc tam tas pāriet

vienīgi sava audzinātāja kopšanā. Astotā vai devitā ne-

dēļā audzinātājs sāk mācīt savu jauno skolnieku. Viņš
suni sāk audzināt jau no mazotnes un tālākus nekļūdīgus
panākumus nodrošina, iemācot sunim visu, pat visgrūtāko,

rotaļājoties. Jaunu suni mācīt nav nekas cits, ka ar cilvē-

cīgu izturēšanos padarīt to uzticīgu un paklausīgu.
Nevar iedomāties nekā neprātīgāka, kā vecās dresūras

skolas tirāniju. Sunim atļāva %—1 gadu augt pilnīgi ne-

apvaldītam, izaugt par īstu lempi un palaidni un tad piepēži

nogādāja to dresūras darbnīcā, kuras pedanterija un šablo-

nisms katram prātīgam dzīvnieku pazinējam liekas tīri

smieklīgs. Rupjie dresūras paņēmieni, gan slēgtā telpā,

ap tā saucamo dresūras āzi, vai arī klajā laukā ar virvi var

dresējamiem dzīvniekiem drīzāk izdzīt uz visiem laikiem

katru prieku uz medībām, kā arī katru pieķeršanos un

mīlestību uz savu saimnieku. Ar šādiem paņēmie-
niem iegūst tos iedauzītos un bailīgos suņus, kuri jau
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pie sava tirāna svilpiena saraujas un mēģina kaut

kur nolīst un kuru visai dzīvei cauri velkas dedzi-

nošais baiļu pavediens. Tikai pateicoties mūsu tik-

pat gudrā kā arī pacietīgā dzīvnieka dabai iznāk dažreiz

krietni, lietojami suņi arī no visbēdīgākām skolām; lielāko

daļu tomēr samaitā uz visu mūžu, un daudzi spējīgi suņi
nenonāk līdz savu īpatnību pilnīgai attīstībai.

Pagriezīsim šim tumšam kalpināšanas veidam muguru

un aplūkosim gaišāku uz cilvēka cienīgiem pamatiem dibi-

nātu mācīšanu. Biežā satiksmē un paši barodami jauno
audzēkni mēs ātri iemantojam viņa mīlestību. Mēs viņu
pieradinām pie sauciena un svilpiena un pakāpeniski arī pie

valga. Mēs ejam ar viņu kopā pastaigāties no sākuma uz

mazu gabaliņu, bet tad arvien uz lielākiem atstatumiem.

Jau divpadsmitā nedēļā var sākt ar priekšmetu pienešanas
mācību. Jau sākumā ar kucēnu rotaļājoties ritina bumbu,
kurai tas lec pakaļ, mēģina to saķert, uzcelt, un tā piera-
dina to bumbu pienest audzinātājam arī klāt. īsā laikā

šīs rotaļāšanās atkārtojumi, kuri skolnieku nekad nenogur-

dina, bet tikai uzjautrina to, pie aizvienam nopietnākas, bet

arvien mīļas apiešanās, ar uzslavēšanu un glaudīšanu, top
tam par ieradumu. Uz šī pamata var viegli veidot tāļāk.
Parasti mācīšanu iesāk liekot kucēnam uzmeklēt pazaudētas
un noslēptas lietas. Vispirms noslēpj no suņa paša piene-
stās lietas viņa acu priekšā, tā kā tas var uz saucienu:

„Meklē!" bez pūlēm tās atrast. Pakāpeniski iet tāļāk, un

pie kaut cik vērīgiem dzīvniekiem redz to prieku, ka panā-

kumi ir ļoti lieli. Pēc labi veikta mēģinājuma suni paliela

un, pēc sevišķi grūtu uzdevumu izpildīšanas, pasniedz tam

šad tad arī kādu gārdu kumosu. Pie manu vistu suņu
audzināšanas noteiktus panākumus vienmēr deva tas, ka es

ar sienu izbāstu trusīti, kuru, kad suns paauga lielāks, ap-

mainīju pret zaķi un beidzot pret lapsu, vilku pa zemi aiz-

vien lielākus gabalus līdz zināmai noslēptai vietai, tad kūtī

vai pie valga gulošo suni uzlaidu ar jau minēto saucienu uz

pēdām. Visi mani audzēkņi saprata jau savas dzīves pirmā

gada ceturksnī, ka viņiem vajag noslēpto atrast un atnest.

No daudziem es piedzīvoju to prieku, ka viņi meklēja zudu-
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šas lietas uz lieliem attālumiem; reiz es uzaudzināju sevišķi

apdāvinātu vistu suni, kurš gāja pusstundu tāļu ceļu meklēt

zudušas lietas, to vienmēr darīja labprātīgi un ar drošiem

panākumiem. Nav audzēknim labāka priekšmēģinājuma

medījumu pa pēdām vajāt, atrasto vai saķerto meža dzīv-

nieku pienest no liela attāluma, kā iepriekš aprakstītais.
Katrs suns pie labas apiešanās, bez visiem spaidu lī-

dzekļiem, visu darīs un labprāt mācīsies, ko viņš vispār ir

spējīgs iemācīties. Vienpusīgi, īsredzīgi meistari nepareizi

iesāk, pat apspiež un samaitā no dabas dotās suņa spējas;

turpretim piedzīvojumu skola suņa īpatnības attīsta dažā-

dos ceļos un bieži pat pārsteidzošā kārtā.

Gludspal vainajam vistu sunim visvairāk līdzinās

briežu suns. Viņu raksturo asa pēdu saošanas spēja
un ārkārtīgs ātrums. Tagad atrodami vairs tikai nedaudzi

pārpalikuši suņi Anglijas karaļu īpašumā. Agrāk bij ci-

tādi. Georgs 111. kaislīgi mīlēja briežu medības, kurās bieži

ņēma personīgi dalību. Nereti medīja ar tādu kaislību, ka

no 100 jātniekiem, kuri no sākuma dzinās briedim pakaļ,

beigās, kad suņi bailīgo kustoni saķēra, palika pāri tikai

10—20 jātnieku. Izjāja vēja ātrumā neticamus attālumus,
un medības bieži turpinājās tik ilgi, ka gāja bojā lielākā

daļa zirgu un pat daudzi suņi. Noskriet 50 angļu jūdzes
pēc kāda brieža nebij nekāds retums. Tagad tas ir protams
citādi, jo apstrādātie lauki šīm medībām liek ceļā daudzus

šķēršļus.

Nesalīdzināmi svarīgāks dzīvnieks nekā briežu suns

ir lapsu suns. Slaveni vīri ir ar viņu vairāk nodarbo-

jušies nekā ar citām lietām, par viņu ir sarakstītas biezas

grāmatas, un vēl šo baltu dienu Anglijas lielmaņi ņem dzī-

vāku līdzdalību pie lapsu suņu bariem nekā pie tautas. Uz

lapsu suņu audzēšanu, uzlabošanu un uzturēšanu izdod

summas, ar kurām varētu tūkstošus nabadzībā un postā
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nonākušos cilvēkus padarīt par laimīgiem un derīgiem

valsts pilsoņiem; suņiem ierīko kūtis, ar kurām salīdzinot

Lielbritānijas skolas paliek pilnīgā ēnā; viņiem tur audzi-

nātājus un dīdītājus, kuri saņem divreiz lielākas algas nekā

skolotāji, kuri varētu, nezināšanas un netikumu tumsā atro-

došos „lapsu apgabalu" iedzīvotājus uzmodināt un izglītot

par cilvēkiem, ja viņiem parādītu tādu pašu ievērību, kā

dzīvniekiem. Medību draugs apskata lapsu suni ar apbrī-
nošanu: cilvēku draugam, kurš savu skatu met no suņiem
uz izmedīto apgabalu un viņa iedzīvotājiem, mācas virsū

agrāk izteiktās domas. Lapsu suņu baru kopt un viņus
zināmā augstumā turēt ir goda lieta bagāto zemes īpašnieku

acīs, cik naudas arī šis prieks nemaksātu. 60 suņu liela

bara parastā vērtība svārstās no 500—1000 mārciņu ster-

liņu; tikpat daudz sevišķi skaistu, izmeklētu dzīvnieku

maksā 2000 un vairāk mārciņu. Kūtis ir ierīkotas patī-

kami, ar visām iedomājamām ērtībām, un maksā apmēram
tik pat, cik suņu bari un pat vēl vairāk; tikko mazāki ir

gada izdevumi suņu uzturēšanai un nonīkušo aizvietošanai,

dīdītāju algām un tamlīdzīgiem izdevumiem. Kūtis ir īstas

pilis, plašas, augstas, siltas un tīras kā zaloni; bez tam pie

viņām vēl pieder vienmēr tīri turētās priekštelpas un suņu

rotaļlaukumi, kuros tie kopēju uzraudzībā var baudīt gaisu

un gaismu, sevišķi ierīkotas virtuves, kurās izgatavo ēdienu,

un beidzot ierēdņu dzīvokļi. Kūtīs grīda ir bruģēta glazē-
tiemķieģeļiem, no kuriem netīrumi notek vai var tikt viegli

notīrīti; guļas vietas atrodas uz paaugstinātām, vienmēr

svaigiem salmiem noklātām lāvām; tekošs ūdens ir kūtīs

un atpūtas laukumos; pēdējos ir gādāts pat par koku ēnām.

Nekā netrūkst, kas vajadzīgs dzīvnieku labsajūtai.

Lapsu suns ir vidēji liels un labi būvēts; skausta

augstums tam ir 55—60 cm, galva maza, ausis, kuras bieži

tiek īsinātas, ļoti lielas, platas un nokārušās, kakls tievs,
krūtis un mugura platas; kājas taisnas „kā bultas", aste

apklāta diezgan biezām spalvām, un suns to nes „cienīgi".
Krāsa ir mainīga: balta pamatkrāsa ar vairāk vai mazāk

tumši brūniem plankumiem, kuri apņem arī ausu apkaimi,
tiek turēta par skaistāko.



Lapsas suņa izcelšanās nav zināma. Domā, ka tas

ir cēlies no veciem angļu medību suņiem un caur dažādo

krustošanos, kurā dalību ņēmuši liels vairums citu suņu,

nonācis pie tik pilnīgas attīstības, kādu tas tagad uzrāda.

Viņam ir kurta ātrums, buldoga drošsirdība, asinssuņu
osmes smalkums, pūdeļa saprāts, ar vienu vārdu, viņš ap-

vieno visu suņu labās īpašības. Viņa ātrums ir tiešām

neticams. Kādā sacīkstē suns, saukts „Zilā cepurīte", no-

skrēja gandrīz 4,5 angļu jūdzes astoņās minūtēs un dažās

sekundēs, un rikšotāja zirgs, kurš skrēja to pašu gabalu,
sasniedza mērķi tikko 14 minūti agrāk. Ja ņem vērā abu

dzīvnieku ķermeņa īpašības, tad tiešām jābrīnās par suņa

ātrumu, kurš ir samērā daudz lielāks nekā nepārspējamā

zirga ātrums. Bet ne tikai ātrums vien, arī lapsas suņa iz-

turība ir ārkārtīga. Liels bars suņu seko lapsai pus dienu

un vienmēr ar vienādu centību; hercoga Ričmonda (Rich-

mond) suņi, piemēram, kā Be 11 s ziņo, atrada lapsu pulk-
stens 7.45 no rīta un saķēra to pēc desmit stundu ilgas
skriešanas tikai piecas minūtes pirms sešiem vakarā. Vai-

rāki mednieki mainīja zirgus trīs reizes, daži no tiem no-

skrēja zirgus līdz nāvei, bet no suņiem medību beigās vēl

bij kopā 32 gabali.

Tagad medības sākas tikai priekšpusdienā pulkstens

vienpadsmitos. lepriekšējā naktī apzīmētājā medību ap-

gabalā izziņotie medību sagatavotāji aizbāž visas lapsu alas

un piespiež lapsu kūmiņu mitināties ārā. Sološas vietas

labi pārmeklē. Suņus palaiž vaļā; tie sadalījušies un izklī-

duši centīgi izošņā mežus un biezokņus. Labs suns drīkst

tikai tad „runāt, kad viņam ir ko teikt"; meklēšana notiek

pilnīgi klusībā. Beidzot viens suns ierejas, pārējie piebalso:

lapsa ir atrasta! Tally ho (ho hallo)! sauc piķieris, bet

suņu puisis pūš ragā; jātnieki salasās, un nu sākas mežo-

nīgas medības — lielisks skats! Cauri krūmiem, pār žo-

giem, sētām, grāvjiem un mūriem, uzmudināti no nepār-

trauktiem suņu puiša saucieniem, suņi skrej slēgtā barā

cieši pakaļ lapsas kūmiņam, kurš no savas puses, lai iz-

bēgtu, pielieto ātrumu, izveicību, mudīgumu, viltību un

izturību, nebaidās ne no kādiem kavēkļiem, bet katru pār-
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var cik ātri spēdams. Tomēr reti nabaga šķelmim izdodas
dzīvību glābt, parasti asinskārais bars to saķer jau 2—3

stundās.

Ļoti piemīlīgs dzīvnieks ir p ē d v suns, angļu beagle;
no citiem medību suņiem tas atšķiras ar to, ka uzrāda glud-
spalvaino putnu suņu raksturīgākās iezīmes. Pēdu suņa
skausta augstums nepārsniedz 35 cm. Ausis, stāvs un

spalvojums atgādina lapsu suni; tomēr kājas ir stiprākas
un zemākas. Pēdu suņu barus lieto zaķu medībām un gal-
venā kārtā priecājas par viņu daiļskanīgām balsīm, kuras,

ja bars ir liels, skan kā zvani. Viņu osme ir tik smalka,
ka viņi reiz uzceltu zaķi vienmēr atkal atrod un izdzen, un

skriešanā tie ir tik izturīgi, ka, neskatoties uz zaķu ātru-

mu un krustu šķērsu lēcieniem, tie tomēr viņu saķer un

nobeidz. Slaveni bij pulkveža Har d i (Hardy) suņu bari.

Bars sastāvēja no 22 suņiem, kuri bij pat mazāki par augš-
minēto caurmēra lielumu. Uz medībām un atpakaļ tos

nesa kurvjos, kurus uzsēja zirgam mugurā. Medībās tie

parasti skrēja rindā. Kādā skaistā naktī tos īpašniekam

nozaga, un tas pat nekad nedabūja zināt, kas ar tiem ir

noticis. Tagad arī šie suņi ir reti.

Pilnīgs pretstats šiem maziem, maigiem dzīvniekiem, ir

asinssuns jeb sviedru suns, kurš tagad arī nav

vairs bieži sastopams. Labos vecos laikos šo dzīvnieku

bieži pielietoja kā zagļu ķērāju un turēja arī, lai nodrošinā-

tos pret laupītājiem, kuri tanīs laikos jo plaši dzina savas

nelietības. Viņš bij tik gudrs, ka sekoja zagļu pēdām pat

tad, kad zaglis savu ceļu bij gājis pa avotiem vai upītēm,
lai suni maldinātu. Viņš tad abus upes krastus pārmeklēja
tik ilgi, līdz krāstā izkāpušā zagļa pēdas atrada no jauna
un varēja turpināt to vajāt.

Arī karā asinssuņus pielietoja, pat vēl karā starp An-

gliju un Skotiju. Indriķis VIII. savos karagājienos uz

Franciju ņēma tos līdz, un grafam Eseksam (Essex) Īrijas
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kara pulkos vien bij 800 suņu. Tagad viņi kalpo aizšauta

medījuma uzmeklēšanai un izdara to katrā ziņā labāk nekā

visi pārējie medību suņi. īstie asinssuņi ir gaiši brūnā

krāsā, bet spalva uz muguras ir gandrīz melna. Viņu skau-

sta augstums ir 70 cm un vairāk; tie ir stipri veidoti un

tos sevišķi raksturo plats un garš purns, pie kam virslūpa
ir nokārusies pār apakšlūpu. Ausis ir platas un nokāru-

šās, galvaskauss ir augsts un izliekts, skats nopietns, gudrs
un dižens. Saka, ka viņi esot straujas dabas un tādēļ uz-

skatāmi kā bīstami dzīvnieki. Viņu asinskāre esot tik liela,
ka tie uzbrūkot pat paši savam saimniekam. Dzīvnieka

balss ir īpatnēji gari stiepta, skaļa un dziļa, tā ka to nekad

nevar aizmirst, kas to kaut reiz ir dzirdējis. Par viņu iz-

celšanos itin nekas nav zināms.

Angļi atšķir savus medību suņus ļoti labi, kamēr pie

mums apzīmējumus bieži samaina. Tā, piemēram, putnu
suni bieži sauc par vistu suni un otrādi, kamēr profesionālie
mednieki zem pirmā nosaukuma ar tiesību saprot tikai īs-

spalvainos suņus, zem pēdējā turpretim garspalvainas su-

gas. Bez šaubām, abas sugas, labi mācītas, dara gandrīz
vienu un to pašu un savās galvenās īpašībās, kuras viņām
pa lielākai daļai ir ieaudzinātas, ir ļoti līdzīgas.

Vistu suņa skausta augstums parasti sasniedz

60 cm; viņam ir taisnas, diezgan stipras kājas un vidēji
lielas ķetnas, tas vispār ir spēcīgi, bet katrā ziņā ne lem-

pīgi veidots, viņa galva ir liela un gara, uz pieres vidēji

stipri izliekta, purns ir vidēji garš, galā sašaurināts, tomēr

nobeidzas strupi, acis ir lielas un maigas, ausis platlēverai-

nas un nokārušās, virslūpa sānos nokārusies pār apakš-
lūpu; ķermenis izstiepts, tukšumos nav ievērojami sašau-

rināts, aste ir gara un kupla, spalvas smalkas, mīkstas, bet

lielāko daļu drusku cirtainas un tādēļ arī biezākas, viss

spalvojums tāpēc mazliet pinkains. Blakus brūnai krāsai

sastopamas melna, balta un sarkani dzeltena krāsas; ir arī

baltraibi un tīri balti vistu suni.
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Ūdenssuns ir no visām sugām visspēcīgāk vei-

dots, viņa galva ir stipra un augsta, purns īss, plats un

strups, kakls resns, ķermenis pilnīgs un drukns, aste gara
un kupla; kājas ir stipras un ļoti spēcīgas, ķetnas platas.
Vienmuļas un tumšās krāsas pinkaini cirtainas spalvas pār-
klāj ķermeni, ūdenssuns ir drusku zemāks nekā vistu

suns, bet svarā to pārsniedz.

Tas, ko vispār jau minējām par medību suņiem vispār
un par putnu suņiem sevišķi, attiecas ārī uz vistu suņiem.
Viņiem ir tās pašas garīgās un miesīgās spējas, bet gan

vienmēr maigāka daba, un tādēļ tie uzrāda lielāku pieķer-
šanos savam saimniekam un prot iemantot ikkatra drau-

dzību. Viņi apvieno sevī visas krietnās māju suņu īpašī-
bas. Ne visi, bet tomēr liela daļa medniekiem ir derīgāki,
nekā putnu suņi, jo viņi medī ne tikai uz cietzemes, bet arī

ūdenī. Te dažreiz viņi izdara tiešām apbrīnojamus pa-

kalpojumus.

Vairākus ļoti dažādus suņus mēdz apvienot zem zīda

suņu nosaukuma. Zīda suns ir ļoti skaists dzīv-

nieks, viņa ķermenis ir 80 cm garš, ar garu asti, skausta

augstums 50 cm. Ķermenis ir drusku saspiests un tukšu-

mos ievilkts, mugura nav izliekta, krūtis platas un mazliet

izvirzītas uz priekšu, kakls īss un resns, galva iegarena un

mazliet pacelta uz augšu, purns nav visai garš un galā maz-

liet sašaurināts un noasināts. Ausis ir garas, platas, no-

apaļotas, pilnīgi nokārušās uz leju un apklātas ļoti garām

spalvām, lūpas ir īsas un stīvas, kājas vidēji garas, nav

resnas, bet diezgan stipras, priekškājas pilnīgi taisnas, pa-

kaļkājām trūkst pakaļējā pirksta. Vidēji lielā un vidēji

garā aste sniedzas pāri pēdas locītavai, bet ir stipri saliekta

un pacelta uz augšu. Spalvas ir garas, pinkainas, bet zīd-

veidīgas; purns un kāju priekšpuse apklātas īsām spalvām,
bet kāju iekšpuse, galva, vēders un sevišķi astes apakš-

puse — garām pinkainām spalvām. Ķermeņa virspuse ir

parasti melnā krāsā, krūtis, vēders, kājas, lūpas un vaigi
brūni dzeltenā, bet virs acīm atrodas brūngani plankumi.
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Bez tam vēl šie suņi ir sastopami sarkani brūnā, melnā un

baltā krāsā, ļoti bieži ari baltā pamatkrāsā ar dzeltenbrū-

niem, sarkanbrūniem un melniem plankumiem, šīs iezīmes

raksturo visu grupu, kura savukārt sadaļas īstos zīda su-

ņos, paipalu suņos un pūdeļos. Pirmās divas suņu sugas

pie mums ir retākas; lielos zīda suņus redz reti, biežāk

Maltas zīda suni, kuru mazā auguma dēļ bieži tur kā

klēpja sunīti.

Visi zīda suņi ir viegli un ātri, bet nav izturīgi. Viņiem
ir smalka osme un attīstīts prāts, bet tie nav sevišķi izmā-

cami. Dažus no viņiem, sevišķi paipalu suņus, pielieto me-

dībās uz maziem meža dzīvniekiem, sevišķi putniem; tomēr

viņiem nepieciešama ļoti rūpīga audzināšana, jo viņu me-

dību tieksme no sākuma ir tik liela, ka tie bieži skrej me-

dījumam pakaļ vai ūdenī un ugunī un tikko ir savaldāmi

ar saucieniem. Pat vislabāk audzinātie dreb no kaislības,
atraduši pēdas-, un nav spējīgi apslēpt savu prieku un cen-

tību, bet kvekšķ un rej bez apstājas. Aiz šī iemesla viņus
biežāk tur istabās nekā izlieto medībās. Angļi ir pielikuši
daudz pūļu pie viņu audzināšanas un tādēļ ieguvuši lielu

daudzumupasugu. Starp paipalu suņiem izšķir lēcējus,
tas ir tādus, kuri ir ļoti jautri uz skraidīšanu, sevišķi pa

zemiem dadžu krūmiem, un sloku suņus, kurus galvenā
kārtā lieto meža sloku medībām. Pēdējie ir daudz mazāki

nekā lēcēji un ļoti reti sver vairāk kā 12 mārciņu, ļoti bieži

tikai deviņas vai desmit mārciņas. Ārkārtīgi dzīvi un dar-

bīgi, viņi atdodas darbam ar taisni apbrīnojamu pašapziņu
un prieku. Viņi ir ļoti dūšīgi un uzglabā pirmatnējo droš-

sirdību arī citos klimatos, pat karstajā Indijā, kuras kli-

mats samaitā pat labākās ziemeļsuņu sugas. Kapteinis

Viljamsons (VVilliamson) stāsta, ka šis mazais pār-
drošais dzīvnieks reiz stājies pretī pat tīģerim. Varenais

plēsonis no sākuma izbrīnējies paskatījies uz mazo kvekšķi,
bet pēc tam, iztraucēts no uzbāzīgā vīzdeguņa riešanas, aiz-

bēdzis! Stāstītājs apgalvo, ka bijis neaprakstāms skats,
redzēt divus lielumā un spēkā tik dažādus dzīvniekus skre-

jot vienu pakaļ otram, lielo vareno tīģeri ar paceltu asti pa

priekšu un mazo, drošsirdīgo suni rejot un rājoties tam
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pakaļ. Un tas nav vienīgais gadījums, kur ir izmēģināta
šī piemīlīgā dzīvnieka drošsirdība. Kāds cits Bengālijas
artileristu virsnieks niedru biezokņa tuvumā medīja tra-

pes un pāvus, kad piepēži izlēca tīģers. Acumirklī to su-

nīši ielenca, un lai gan dūšīgākos un pārdrošākos tīģers ar

diviem ķetnas sitieniem nogalināja, tomēr citi turējās pretī
tik ilgi, kamēr tīģers ievilkās atkal krūmos.

Mazos paipalsunīšus sauc par karaļa Kārļa su-

nīšiem un vismazākos par Blenheimas sunīšiem.

Viņus raksturo tumša krāsa, bieži ar brūnganu atspīdumu,
balta krūšu priekšdaļa, zīdmīkstas, garas spalvas un lielas,

garas ausis. Vislabākie un vērtīgākie no viņiem sver tikai

5 mārciņas, lielākie ne vairāk kā 7 mārciņas. Viņus kā

istabas suņus ļoti ciena, jo tie ir skaisti, mundri un izmā-

cāmi, ja ar viņiem pareizi apietas, un interesantākie ista-

bas biedri, kādus vien var iedomāties. Tie ir vienmēr

draiskulīgi un viegli izmācas visdīvainākos trikus. Nepatī-
kāmi ir tas, ka viņu acis vienmēr ir slapjas un no acu kak-

tiņa asaras bez apstājas tek pār vaigiem.
Beidzamās apskatītās suņu sugas mēs varam saukt par

šīs grupas punduriem, bet Ņufaundlendes suns

ir jāuzskata par milzi starp zīda suņiem, šis varenais un

krāšņais dzīvnieks ir divkāršs bastards starp lielo pūdeli

un franču gaļassuni un savas rāsas pirmatnējo tīrību ir

uzglabājis līdz šim laikam Ņufaundlendā. Nav zināms, kad

šī suga Ņufaundlendā ir izveidojusies un kas tam devis ie-

meslu. Ir gan zināms, ka pie pirmās angļu apmešanās Ņu-
faundlendā 1622. gadā šo suņu tur vēl nebija, un tādēļ ar

lielu ticamību jāpieņem, ka viņu cilts vecāki, katrā ziņā
krietni un teicāmi suņi, tur ievesti tikai pēc kolonizācijas.

Ņufaundlendes suns, saka Ficingers, (Fitzinger),
ir varens, spēcīgs un stiprs dzīvnieks, ar platu, garu galvu,
mazliet paresnu purnu, ar vidēji lielām, uz zemi nokārtām,

pinkainu spalvu apklātām ausīm, stiprām krūtīm, spēcīgu

kaklu, ar vidēji augstām, stiprām kājām, ar biezu,

garu, pinkainu, mīkstu un gandrīz zīdveidīgu spalvu, ar

diezgan garu, pinkainu asti un ar stipri attīstītu peldplēvi

starp pirkstiem. Viņu krāsa ir ļoti dažāda. Daudzi ir
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melnā krāsā ar dzīvi rūzgandzelteniem plankumiem virs

acīm un rūzgandzelteniem plankumiem uz rīkles un kāju
locītavām. Retāk Ņufaundlendas suns ir melns un balts,
vai arī brūni un melni plankumains, vai vienmuļi melni

brūns un balts.

Ar tiesību Ņufaundlendas suni skaita par skaistāko

sugu un to ļoti meklē; jo arī viņa īpašības stāv saskaņā ar

viņa ārējo skaistumu un nodod liecību par labo ciltu, no

kuras tas cēlies. Savam saimniekam tas pieķeras un ir

ļoti uzticīgs, pie tam vēl saprātīgs un ārkārtīgi izmācams.

Pats par sevi saprotams, ka jāskatās uz to, lai pie dīdīšanas

izveidotu viņa dabīgās spējas un lai attīstītu to par vis-

pilnīgāko dzīvnieku. Ņufaundlendas suns ir vislabākais

no visiem ūdens suņiem; ūdens, liekas, ir viņa dzimtais ele-

ments. Viņš peld ļoti labi un ar lielu vieglumu, nirst kā

ūdens dzīvnieks un var uzturēties ūdenī stundām ilgi. Reiz

atrada kādu no šiem suņiem tāļu jūras līcī, jūdzēm tāļu no

sauszemes, un bij jāpieņem, ka viņš ir peldējis pa jūru
vairākas stundas. Ņufaundlendietim ir pilnīgi vienalga, kā

tam vajaga peldēt; viņš peld tikpat labi pret straumi vai

viļņiem kā pakaļ tiem. Bez sevišķas dresēšanas viņš iznes

katru priekšmetu no ūdens, pat vislielākā aukstumā, un

pienes to savam saimniekam. Cilvēks vispār nevar sagādāt

viņam lielāku prieku, kā dodams tam izdevību uzturēties

ilgi ūdenī. Ja ar viņu kopā iet ūdenī, tad tā prieks stipri

palielinās. Suns tad ir ārkārtīgi priecīgs, ka arī cilvēks,
līdzīgi viņam, prot rīkoties ar ūdeni, un cik spēj, pūlas šo

prieku izrādīt. Viņš peld te savam saimniekam pa priekšu,
te pakaļ tam, nirst zem viņa, rīkojas itin kā gribētu to

kādu gabalu nest vai pabalstīt, ar vārdu sakot, rotaļājas
ūdenī. Un beidzot, kad saimnieks ir piekusis un pagriežas

uz krastu, suns pūlas viņu uzmudināt uz jaunu peldēšanas
sacīksti.

Šīs Ņufaundlendas suņa ārkārtējās spējas ūdenī pa-

dara to par ļoti derīgu dzīvnieku visos jūras krastos. Ir

zināmi simti piemēru, kur caur šī krietnā radījuma spēku
un drošsirdību izglābti slīkstoši cilvēki. Daudzi kuģenieki
tur šo suni vienmēr sev klāt, jo pie gadījuma viņš ir spējīgs



izglābt visus kuģa ļaudis. Pie kuģu bojā iešanas viņš bieži

izpeld malā ar virvi zobos un veicina kuģa ļaužu glābšanu,
vai arī no sauszemes iepeld jūrā un iznes malā no bojā

ejošā kuģa ļaudis vienu pēc otra. Vietās, kuras atrodas

dziļu ūdeņu tuvumā, viņš ir nepārspējams bērnu uzraudzī-

tājs. Var droši vismazāko bērnu nodot viņa modrībai un

uzticībai, — cilvēks var būt drošs, ka bērnam tik ilgi, kamēr

suns pie viņa atrodas, nenotiks ne mazākais ļaunums. Pie-

mēri, kur viņš šinī-darbā ir izmēģināts, nav saskaitāmi.

Tiklīdz viņš ierauga cilvēku ūdenī briesmās, acumirklī tas

metas sev draudzīgajā elementā, piesteidzas pie slīkstošā,

pabāž tam purnu zem pleciem un tā paceļ to virs ūdens

spoguļa. Arī pusnosalušus cilvēkus viņš daudzreiz ir iz-

glābis no drošas nāves, pie kam viņš rīkojas līdzīgi Sen-

Bernaras suņiem. Uz kuģa viņš saož sauszemi no ļoti liela

attāluma, dažreiz no vairāk kā desmit angļu jūdzēm, un ar

riešanu to paziņo. Pie šīm krietnām īpašībām nāk klāt vēl

liela labsirdība un maigums, kā arī neizdzēšama pateicība

par saņemto labdarību, — protams, tāpat viņš uzglabā savā

atmiņā pārciesto netaisnību un sodu, un cilvēkiem, kuri to

ar nodomu mocījuši, ir dažreiz pat bīstams.

Ņufaundlendā pret šo diženo dzīvnieku izturas ļoti
slikti. Viņu jūdz mazos ratos vai ragavās, liek nest malku,

apkrauj viņa plato muguru ar ēzeļa nastām, dod viņam ļoti
sliktu barību — vecas, puspuvušās, samaitājušās zivis un

tamlīdzīgu. Daudzi no šiem skaistiem dzīvniekiem aiziet

bojā no sliktas izturēšanās pret viņiem, citi izdara, no sa-

viem tirāniem atbrīvodamies, dažādus noziegumus, uz-

brūk ganāmpulkiem un nodara arī citus zaudējumus. Bez

šiem darbiem Ņufaundlendā viņu pielieto arī Amerikas vilka

aizdzīšanai un parasti ar labiem panākumiem, jo stiprais
dzīvnieks bailīgo un nožēlojamo plēsoni viegli pārvar un

cīņā parasti nogalina.
Pret citiem suņiem viņš izturas ar lielu cienību un pa-

cieš apbrīnojami daudz; tomēr ar mazajiem kverkšķiem,
ja tie viņu par daudz kaitina, tas izdara dažreiz sliktu joku.

Stāsta, ka kāds Ņufaundlendas suns saķēris kādu mazu su-

nīti, kurš to vienmēr kaitinājis, ielēcis ar to jūrā un aizpel-
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dējis kādu pusjudzi, tad iemetis to ūdenī un atstājis, lai

viņš pats ar pūlēm un briesmām izpeld malā.

Ņufaundlendas sunim līdzinās Sen-Ber nāras

suns. „Sen-Bernaras dogas," saka ču d i (Tschudi), „ir

lieli, garspalvaini, ārkārtīgi stipri dzīvnieki ar īsu, platu

purnu un garām ausīm, apbrīnojami asprātīgi un ārkārtīgi

uzticīgi. Viņi ir uzturējuši savu tīrasinību četras paau-

dzes, bet tagad vairs tīrā rāsā nav sastopami, jo uzticīgi

kalpodami ir gājuši bojā no lavinu nobrukumiem. Tagad
audzina tuvu radniecīgu sugu un jaunus kucēnus pārdod

par 6—lo luidoriem. šo diženo dzīvnieku dzimtene ir Sen-

Bernaras klosteris, pie bēdīgās kalnu pārejas, kura atrodas

7880 pēdas virs jūras līmeņa un kur tuvākā apkaimē valda

B—9 mēnešu ilga ziema, kad laikiem termometrs rāda—27°

pēc R, kamēr pat karstākos vasaras mēnešos un visā gadā
ir tikko desmit pilnīgi skaidras dienas bez vētras, snieg-

puteņa un miglas, un kur gada vidēja temperatūra ir ze-

māka nekā pašā Nordkapā. Te tikai vasarā snieg lielas

sniega pārslas, ziemā turpretim krīt sausi, mazi, sadrupuši
ledus kristāli, kuri ir tik smalki, ka vējš tos iepūš caur kuru

katru durvju vai logu spraugu. Šo sniegu vējš bieži, se-

višķi klostera tuvumā sadzen 30—40 pēdu augstās, čaganās
sniega sienās, kuras apklāj visas tekas un bezdibeņus un

pie mazākās pieskāršanās nobrūk.

Ceļošana pa šo veco kalnu pāreju nav bīstama tikai

vasarā pilnīgi skaidrā laikā, turpretim vētras laikā un zie-

mā, kad vecās plaisas un aizas ir pārklātas ar sniegu, te

staigāt svešam ceļotājam ir tikpat grūti cik bīstami. Katru

gadu kalns prasa nelielu daudzumuupuru. Te svētceļotājs
iekrīt spraugā, te aprok viņu lavines nobrukums, te to ietin

migla, tā ka tas pazaudē teku un šinī postažā no noguruma

un izsalkuma aiziet bojā, te to pārsteidz miegs, no kura tas

vairs nekad neuzmostas. Bez īsti kristīgās un pašaizliedzī-
gās krietno mūku darbības Sen-Bernaras kalnu pāreja būtu

lietojama tikai nedaudzas nedēļas vai mēnešus gadā. Jau



no 8. gadu simteņa viņi nododas ceļotāju glābšanai un kop-
šanai. To visu tie dara bez atlīdzības. Cietās, akmeņainās
celtnes, kur pavarda uguns nekad nenodziest, vajadzības

gadījumā var uzņemt pārs simtu cilvēku. Pats īpatnējā-
kais tomēr ir ceļinieku glābšanas iekārta, kuru ievērojami
pabalsta pasaulslavenie suņi. Katru dienu divi klostera

kalpotāji iet pa bīstamākām kalna pārejas vietām: viens

no zemākās klostera ganubūdiņas uz augšu līdz pašam klo-

sterim, otrs uz leju. Negaisa vai lavinu nobrukuma gadī-

jumos šo skaitu trīs reizes palielina, un zināms skaits mūku

pievienojas šiem «meklētājiem", kurus pavada arī suņi;
meklētāji ir apgādāti lāpstām, stangām, nestuvēm un at-

spirdzinājumiem. Katrām aizdomīgām pēdām bez apstājas

seko, visu laiku atskan signāli; suņus uzmanīgi novēro.

Suņi ir ļoti labi izdresēti uz cilvēku pēdām un labprātīgi

klejo bieži dienām ilgi pa visām spraugām un kalnu ceļiem.
Ja viņi atrod sastingušu cilvēku, tad skrej pa īsāko ceļu
uz klosteri atpakaļ, stipri rej un ved vienmēr sagatavojušos
mūku uz nelaimīgā atrašanās vietu. Ja suņi sastop lavinu,
tad izmeklē to, vai nav atrodamas cilvēku pēdas, un ja viņa
smalkā osme to apliecina, tad viņš tūlīņ sāk apbērto at-

kašņāt, kam labi noder viņa stiprie nagi un lielais ķermeņa
spēks. Parasti viņi nes kaklā kurvīti ar stiprināšanās

līdzekļiem vai pudelīti vīna un uz muguras vilnas segu. No

gudrajiem suņiem izglābto cilvēku skaits ir ļoti liels; visi

šie izglābtie ierakstīti klostera vēstures grāmatās, šīs su-

gas slavenākais suns bij Barri, šis nenogurstoši darbīgais

dzīvnieks, kas savā mūžā izglāba vairāk kā četrdesmit cil-

vēku dzīvības."

šo suni cildina kāds dzejnieks un ču d i pieved šo

dzeju arī savā darbā; bet es zinu vēl labāku dzeju, lai gan

ta nav uzrakstīta pantos: apraksts, kuru šei 11 ins sniedz

par Barri. „Viskrietnākais suns, kuru mēs zinām," saka

viņš, „nebij vis tas, kas uzmodināja Korintā akropola sar-

gus, ne arī tas, kurš kā Becerillo saplosīja simtiem kailo

amerikāņu, ne arī bendes suns, kurš uz sava saimnieka

pavēli bailīgo ceļinieku sargāja un pavadīja pa plašu, tumšu

mežu, ne Dridena „Pūķis", kurš tiklīdz saimnieks tam pa-
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māja, metās uz četriem banditiem, dažus no tiem nokoda un

tā savam saimniekam izglāba dzīvību; ne tas, kas mājā

paziņoja, ka meldera bērns ir iekritis upitē, ne arī Varšavas

suns, kurš no tilta ielēca straumē un mazu meitenīti izvilka

no viļņiem; ne Obri suns, kurš nikni sagrāba sava saimnieka

slepkavu un karaļa priekšā gribēja to saplēst, ne Benvenuto

čellini suns, kurš uzmodināja zeltkaļus, kad zagļi gribēja

zagt dārgakmeņus: slavenākais suns ir Barri, svētais suns

Sen-Bernarā! Ja, Barri, tu augstākais no suņiem, augstā-
kais no dzīvniekiem! Tu biji liels, jūtīgs cilvēksuns ar siltu

dvēseli priekš nelaimīgajiem. Tu esi izglābis dzīvību vairāk

kā četrdesmit cilvēkiem. Ar kaklā pakārtu kurvīti ar maizi

un kādu pudelīti salda, stiprinoša atspirdzinājuma tu gāji

no klostera sniegputenī un atkusnī dienu no dienas meklēt

apsnigušos, no lāviņām apsegtos; tu tos atkašņāji, un gadī-

jumā, ja pats to nespēji, tad skrēji ātri uz mājām, lai klo-

stera brāļi nāktu ar lāpstām un palīdzētu tev nelaimīgos
atrakt. Tu biji pilnīgs pretstats miroņu racējiem, jo tu

miroņus modināji uz dzīvi. Tu prati kā smalki jūtošs cil-

vēks ar līdzjūtību mācīt, jo vai gan citādi atraktais bērns

uzdrošinātos tev mugurā sēsties, lai tu to aiznestu vies-

mīlīgajā klosterī. Sasniedzis klosteri, tu pavilki svēto

vārtu zvanu un dārgo atradumunodevi žēlsirdīgo brāļu kop-
šanā. Un kad dārgo nastu no tevis paņēma, tu steidzies no

jauna uz meklēšanu. Katra izdošanās tevi pamācīja, pada-

rīja priecīgāku un līdzjūtīgāku. Ta ir labo darbu svētība,
ka tiemarvien tāļāk jādzemdina labu! Bet kā tu sarunājies

ar atrastiem? Kā iedvesi tu viņiem drosmi un apmierinā-

jumu? Es gribētu tev savu valodu aizdot, lai dažs labs cil-

vēks varētu mācīties no tevis. Tu negaidīji vis, kamēr

tevi sauks meklēt, tu pats atminējies izpildīt savu svēto

uzdevumu gluži kā dievbijīgs, Dievam patīkams cilvēks.

Tiklīdz ka tu jau no tālienes ieraudzīji miglu vai snieg-

puteni tuvojamies, tu steidzies prom.

Tā strādāji tu nenogurdams un neprasīdams pateicības
12 gadu. Man bij tas gods Bernarā ar tevi iepazīties. Es

noņēmu cepuri, kā pienākas, godbijīgi tavā priekšā. Tu

rotaļājies ar savu biedri, kā tīģeri viens ar otru spēlējas.
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Es gribēju ar tevi iedraudzēties, bet tu ņurdēji, jo tu jau
mani nepazini. Bet es pazinu tavu slavu, tavu vārdu un

tava vārda labo skaņu. Ja es būtu nelaimē, tad tu uz mani

neņurdētu. Nu tavs izbāstais ķermenis novietots Bernas

muzejā. Pilsēta darīja pareizi, kad viņa tevi, kad tu biji
jau vecs un nespēcīgs un nevarēji vairs kalpot pasaulei,
kopa un baroja, kamēr tu nomiri."

Arī uz Gotharda, Simplona, Grinzeļa, Furkas un visās

citās klostera patversmēs tur, pēc čud i, krietnus suņus,
kuriem ir ļoti smalka osme uz cilvēkiem; visbiežāk te sa-

stopami Ņufaundlendes suņi vai viņu bastardi. Patversmju
apdzīvotāji visur apgalvo, ka šie dzīvnieki, sevišķi ziemā,

sajūt negaisa tuvošanos jau pirms stundas un ar nemierīgu
apkārtstaigāšanu to nemaldīgi paziņo. Tik slavens kā Barri

nav bijis ne viens cits suns no viņiem. Tagad Sen-Bernaras

suņi ir pilnīgi izmiruši un aizvietoti ar citiem, kuri vairāk

līdzinās dogām nekā Ņufaundlendes suņiem. Cik var redzēt

no pieejamiem ziņojumiem, tad viņi spēju ziņā nestāv iepa-

kaļ saviem priekšgājējiem.

Arī labi pazīstamais pūde 1 i s ir zīda suns. Pudeli

aprakstīt būtu lieki, jo viņš ir tik īpatnējs, ka katrs to pa-

zīst. Druknā ķermeņa būve ar garām, vilnainām un pinkai-
nām spalvām, kuras šur un tur izveido īstas cirtas un visu

suni ietin, un garās un platās ausis ir tās iezīmes, ar kurām

viņš atšķiras no saviem pārējiem radiniekiem. Skaistam

pūdelim jābūt gluži melnam vai baltam; tikai pie gluži mel-

nas krāsas drīkst būt balti pieres vai krūšu plankumi.

Ar savu mīlestību uz ūdeni pūdelis uzrāda radniecību

ar citiem zīda suņiem. Viņš peld labi un labprāt un to var

izdresēt arī medībām. Daudz vairāk viņš der kā cilvēku

sabiedrības loceklis un kā tāds spēj tik daudz, cik vispār
dzīvnieks var spēt. Lai pūdeli raksturotu, es aizņemšos
Šeitlina, viņa karstākā cienītāja, vārdus.
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„Pūdelis ir no visiem suņiem vislabāk veidots. Viņam
ir skaista galvas forma, ļoti labi veidots ķermenis, skaistā-

kais stāvs, pilnīgas platas krūtis, labi veidotas kājas, kas

nav ne augstas ne zemas, ne garas, ne īsas un piešķir tam

cienīgu izskatu. Jau miesīgi viņš ir visām mākslām pie-
mērots. Viņš var pats no sevis izmācīties dejot, jo viņa
puscilvēciskā daba dzen to, līdzīgi savam saimniekam, pa-

celties uz divām kājām un stāvus iet. Diezgan ātri viņš
ievēro, ka tas to spēj, un dara tad to ļoti bieži pats no sevis,
kad vien iedomājas.

Viņa garša ir visai smalka; viņš atšķir ēdienus ļoti
labi, viņš ir pat gārdēdis. Viņa osme ir slavena. Ar osmes

palīdzību viņš atšķir sava saimnieka bērnus, kā arī saož

nozudušās pēdas. Ja iedod viņam paost pazuduša bērna

zābaku vai citu kādu lietu, tad tas var, uzglabādams at-

miņā šo smaku, pats atrast pazudušo bērnu. Reti kad viņš
maldas: osme ir viņa uzzīmēšanas līdzeklis. Viņš arī jūt
smalki. Pret miesīgām sāpēm viņš ir ļoti jūtīgs, pat vārīgs.

Viņa dzirde ir lieliska. No tālienes viņš pazīst balsi, saprot
to arī pēc satura, prot atšķirt zvanu skaņas un arī savu

mājas draugu soļus. Bet redze tam ir mazāk attīstīta;

viņš neredz labi un pazīst savu saimnieku no sejas tikai tad,
kad tas ir jau ļoti tuvu.

Vietu atmiņa pūdelim ir ļoti laba. Viņš atrod stundām

un pat dienām ilgi ceļu uz māju. Viņš skraida pa pilsētu
un laukiem savā vaļā apkārt un uzmeklē vienmēr un droši

kādu māju, kur viņš kopā ar saimnieku ir kaut reiz bijis un

kur viņu labi ir uzņēmuši. Tādēļ arī viņu var izdresēt at-

nest maizi no maiznieka un gaļu no skārņa. Viņa laika

maņa ir lieliska; viņš zin pēc dienām, kad būs svētdiena;
viņš zin gluži kā izsalcis cilvēks pusdienas stundu un lopu
kautuvē kaušanas dienas. Krāsas viņš atšķir labi un ar

viņu palīdzību skaidri izšķir lietas. Dīvains ir mūzikas ie-

spaids uz viņu; dažus instrumentus viņš pacieš, citus tur-

pretim nemaz.

Pūdelim ir apbrīnojami asa iespaidu uztveršanas spēja.
Nekas viņam nepaiet garām un tādēļ viņu sauc par atjau-

tīgu. Viņš ir ļoti labs novērotājs un tādēļ izmācas sa-



prast ne tikai sava saimnieka vārdus, bet pat sejas izteiks-

mi un skatu. Atmiņa tam ir ļoti uzticīga. Viņa dvēselē

gadiem ilgi uzglabājas saimnieka izskats un krāsa; gadiem

ilgi viņš atmin ceļu uz kaut kādu vietu. Suni sauc par

saprātīgu jau viņa apbrīnojamās osmes dēļ; daudz drīzāk

viņu var saukt par gudru viņa labās atmiņas dēļ, jo ikdie-

nišķā dzīvē katru bērnu ar labu atmiņu tur par gudru.
Pateicoties pūdeļa labai atmiņai tas viegli izmācams. Bet

viņam jābūt arī pacietīgam, labsirdīgam un paklausīgam.

Viņš var bungot, revolverus izšaut, pa trepēm kāpt, ar baru

suņu ieņemt uzkalnu, kuru aizstāv citi suņi un ar biedriem

kopā pat izmācīties spēlēt komēdiju.
Divas lietas te vēl nāk klāt: pūdeļa pakaļdarīšanas

kaislība un viņa goda jūtas, tas ir, viņa uzpūtība. Vienmēr

viņš skatās uz savu saimnieku, skatās ko tas dara un vien-

mēr grib tam pakalpot. Viņš domā, kā bērns par tēvu,
ka tas, ko tēvs dara, ir pareizi, un viņš var vai drīkst darīt

to pašu. Ja viņa saimnieks paņem bumbu, tad arī pūdelis

starp savām ķetnām paņem kādu bumbu, grib to sakost

un žēlojas, ja tas viņam negrib izdoties. Ja kāds meklē

akmeņus zinātniskiem nolūkiem, tad arī pūdelis meklē ak-

meņus. Ja saimnieks rok, tad arī pūdelis sāk rakt ar savām

ķetnām. Ja kāds sēž uz loga, tad arī pūdelis uzlec uz pa-

lodzes, nosēžas blakus, noliek abas ķetnas uz zimzes un

tāpat vēro skaisto skatu. Viņš grib nest nūju vai kurvi,

ja redz tos nesam saimnieku vai kalponi. Viņš to nes rū-

pīgi, noliek cilvēkiem pie kājām, iet no viena uz otru, lai

parādītu, cik tas ir veikls un lepni luncina ar asti. Kaut

ko nesot viņš nemaz nebēdā par citiem suņiem; viņš tos kā

liekēžus nicina, bet citi suņi viņu, kā liekas, ciena.

Pūdelis ir viscienītākais (bet ne visbīstamākais) un

visiemīļotākais suns, jo viņš ir pats labsirdīgākais. Bēr-

niem viņš ir sevišķi mīļš, jo ļauj sevi visādi ķircināt, raustīt,

plosīt, uz sevi jāt, pie kam tas ne kurn, ne kož, ne arī pa-

liek nepacietīgs. Lai gan viņš ir rijīgs, tomēr tam var iz-

ņemt ēdienu no mutes, ko atļauj tikai nedaudzi suņi. Cil-

vēku, kurš to reiz cirpis, viņš pazīst visu mūžu un tādēļ ar-

vien uz viņu paskatās, kad to sastop. Kad cirpējs pavasarī

30
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ierodas, lai pudeli nocirptu, tad viņš acumirklī aizskrej un

paslēpjas: viņš negrib, ka to cērp. Ja viņu slimu nodod

ārstam, tad viņš labprātīgi pieņem zāles un kā orangutāns
ātri ievēro, kas viņam noder. Neviens dzīvnieks tik ātri

neatzīst cilvēka meistarību un to, ka viņam jābūt paklau-

sīgam un ka paklausība ir priekš viņa tā vislabākā.

Ļoti patīkami ir redzēt, kā pūdelis meklē savu saim-

nieku. Viņš skrej ar nokārtu galvu pa ielām, apstājas, pa-

domā, atgriežas atpakaļ, apstājas atkal uz nākošā ielas

stūra, domā vairāk nekā skatās, skrej pa diagonālēm, lai

ātrāk nokļūtu kādā vietā un 1.1. Interesanti ir redzēt, kā

pūdelis grib no istabas iziet, bet nedrīkst; kā viņš grib
savu saimnieku pievilt, taisa itin kā kad negribētu tikt

laukā un kad uz to neskatās, tad piepēži izskrej, vai arī

ar lapsas viltību uzceļ kāju pie sienas, lai to dzītu laukā, un

kad to izdzen, tad acumirklī aizskrej uz lopu kautuvi vai

arī pie kāda sava drauga, bet ja viņam netic, un tas beidzot

pazaudē visas cerības, tad viņš no visa atsacīdamies no-

gulstas zem galda. Viņš prot melot pilnīgi kā cilvēks.

Ar sišanu pūdeli nevar izmācīt; viņš tikai top bailīgs,

samulst, dara aizvienam mazāk, gluži kā bērns, kuram rau-

dot jāmācas. Tomēr viņš ar viltu dara dažreiz pilnīgas

aplamības. Ar labu viņu var pieradināt pat pie pretīga

darba, un izmācīt to ēst un dzert lietas, ko viņš citādi ni-

cina. Daži pūdeļi top par īstām „kafijas tantiņām" un dzer

šo dzērienu labprātāk nekā kādu citu.

Dīvaini ir tas, ka pūdelis, būdams labsirdīgs un saprā-

tīgs, ir slikts sargs un nav iedresējams cilvēkiem uzbrukt.

Viņš mīl un ciena visus cilvēkus; ja viņu rīda uz kādu cil-

vēku, tad viņš paskatās uz savu saimnieku un ta pretinieku,
itkā domādams: nevar taču būt, ka mans saimnieks rīda

mani uz sev līdzīgu. Viņa saimnieku var pat nonāvēt, bet

tas to neaizstāv. Savam saimniekam viņš ir ļoti padevīgs,

viņš baidās ne tikai no sitiena, bet pat no īgnuma, vārda

un draudoši rādoša pirksta.

Suņi un zirgi no dzīvniekiem, kā liekas, ir visātrāk iz-

biedējami. Pūdelis var pat, pēkšņi pārsteigts, pazaudēt
katru apķērību.
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Kāds pūdelis vajāja uz pļavas kraukli. Te krauklis

nostājās tam pretīm un sunim uzsauca: «Palaidnis, palaid-
nis!" — suns izbījies, atskrēja nost, viņa prāts apstājās:
dzīvnieks, putns un — cilvēka balss!

Pūdelis nekad labprāt nepaliek viens: vienmēr tas

meklē cilvēkus. Viņš ne visai labprāt satiekas ar citu sugu

suņiem, un ja grib rotaļāties, tad tikai ar pūdeļiem, vismaz

ar tiem labprātāk. Kopā ar pūdeļiem viņš var būt ļoti

jautrs. Citus suņus viņš, kā lieikas, nīst, vai arī tie viņu
nīst.

Pūdelis ļoti mīl brīvību. Viņš labprāt skraida apkārt.
Važas nemīl neviens suns, bet vismazāk pūdelis, viņš prot
tikt vaļā visādiem paņēmieniem un izmēģina savu mākslu

virves pārraut un pārkost. No valga viņš izvelk galvu;

viņš var taisni kā cilvēks priecāties, kad tiek no važām

vaļā, un no prieka paliek vai traks." Ko vēl visu ne-

varētu par pūdeļiem teikt! Par viņiem vien varētu uzrak-

stīt veselu grāmatu!

Piegriezisim tagad savu uzmanību kādai citai, ļoti
ievērojamai suņu grupai, proti pinčeriem. Izšķir glud-

spalvainos un dzeloņspalvainos pinčerus vai arī žurku pin-
čerus un pērtiķu pinčerus. Pirmie savā vispārējā veido-

jumā līdzinās takšiem, bet atšķiras no tiem ar augstākām
un taisnām kājām, kā arī ar biezām, stāvošām vai arī tikai

pašā galotnē nokārušamies ausīm. Viņi pa lielākai daļai
ir tumškrāsaini; plankumaini sastopami ļoti reti. Viņu
ķermenis ir diezgan slaids, galva stipra, purns garš un galā

strups, aste, kuru tie nes vai nu atpakaļ vai uz priekšu iz-

liektu, ir gluda, kājas ir vidēji garas un taisnas. Parasti

jaunībā pinčeriem nogriež asti un ausis un tā šos dzīvniekus

izķēmo visnepiedodamākā kārtā.

Visi pinčeri ir ārkārtīgi gudri, ļoti mundri un pārmē-

rīgi medībkāri suņi. Viņi sevišķi kaislīgi ķer žurkas, peles,

kurmjus un ir taisni nenogurdināmi šo dzīvnieku vajāšanā.
Kā mājas draugus cilvēkam tos vienmēr nevar ieteikt, jo
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viņi ar savu pastāvīgo nemieru sagādā saimniekam vairāk

raižu nekā prieka; turpretim viņi lieliski noder cilvēkiem,
kuri jāj vai brauc ar ātriem zirgiem: ļoti labprāt pinčers

pavada savu saimnieku, ja dabū labi krietni skriet. Pat

pie visātrākās jāšanas pinčers vienmēr vēl atrod laiku, pār-
meklēt katru peļu alu un patraucēt kurmi viņa uzmestajā
kaudzē. Turēdams degunu augstu pret vēju, viņš raugās
uz visām pusēm, un kur kaut kas čab, tur viņš tuvojas uz-

manīgi un klusu, stāv kādu laiku nekustēdamies, tad pie-

pēži lec, sit ar priekškājām pa zemi, un jau nākošā acu-

mirklī tam apakšzemē dzīvojošais radījums ir mutē. Gluži

tāpat viņš medī arī kurmjus un pat ar tādu centību, ka pie

ilgākas pastaigāšanās, kā Lenčs saka, parasti noķer
4—5 kurmjus, dažreiz pat 14 un vēl vairāk.

Pinčeru spējas žurku ķeršanā ir pievilkušas angļu se-

višķu uzmanību; angļi jau no senātnes ir paraduši rīkot

lielas žurku medības un laist savus suņus darbā. Lai lietu

padarītu mazliet populārāku, tad pie medībām noslēdz ļoti
lielas derības un tā priekam ir laimes spēles nozīme. Pin-

čeri vēl krusto ar mazo buldogu un tad dabū īsto žurku

pinčeri, kurš ir pazīstams zem angļu nosaukuma „bull-
terrier" jeb .buldogpinčers. Tas dara brīnumus

žurku ķeršanā un nonāvēšanā; viņa veiklība un izturība ir

tiešām apbrīnojama.

Visu pinčeru garīgās spējas ir ievērības cienīgas. Viņi
uzrāda attīstītu prātu, lielu apsvēršanas spēju un veiklību

un visos stāvokļos prot orientēties. Ir zināmi piemēri, kur

šie suņi ir cienijuši zelta vērtību un ir pratuši naudu sa-

dabūt, lai par to nopirktu ēdamvielas. Kāds suns, vārdā

Pēters, zadzis mazus naudas gabalus, kur tik atrazdams,

un skrējis ar tiem uz maiznieku, lai nopirktu cepumus. Kad

reiz tam maiznieks, kura centīgs pircējs viņš bij, bij nolicis

apdegušu sausiju, tas acumirklī atstājis maiznieku un tūliņ
skrējis otrā ielas pusē pie cita maiznieka, kurš pratis savu

jauno pircēju pēc nopelniem cienīt.

Pinčeru drosme ir tiešām apbrīnojama, un te buldog-

pinčers sevi parāda kā īstu buldogu pēcnācēju. Ander-

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" V.
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s o n s savā darbā pieved dažus ļoti saistošus faktus no

Ngami ezera. Kāds no šiem suņiem, vārdā Venuss, pat
uzbruka ievainotam degunradzim, kurš gribēja bēgt, un

iekodās tik veikli tā virslūpā, ka stiprais milzis nebij spē-
jīgs mazo kvekšķi nokratīt, un mednieki ar otru šāvienu,
kurš bij nāvīgs, degunradzi nošāva. Kādā ļoti meža zvē-

riem bagātā apgabalā, kurā bij sevišķi daudz šakāļu, šis

mazais suns nogalināja savu mežonīgo un daudz stiprāko

brālēnu, pie tam ļoti viltīgā kārtā. Gar to pašu vietu,
kuru suns bij izraudzījies, lai nomazgātos un padzertos,
kādu dienu gāja garām šakālis un ieraudzija mazo suni.

Pēdējais acumirklī pieplaka pie zemes un izskatījās tik no-

žēlojams, ka šakālim varēja ienākt prātā domas, itkā te

ir viegli iegūstama maltīte. Viņš droši tuvojās iedomātam

laupijumam, bet drīz tam bij jāpiedzīvo, ka tam darīšana

ar būtni, ar kuru tas nevar ne mēroties, ne arī to pārspēt.
Jo tiklīdz tas bij diezgan tuvu pienācis, Venuss ar veiklu

lēcienu pielēca tam pie kakla un iekodās tik stipri, ka ša-

kālis pēc nedaudz minūtēm noslāpa.

No parastiem pinčeriem pēc ķermeņa būves un izskata

ļoti atšķiras viens no visdīvainākajiem suņiem: pērtiķu
pinčers. Viņa nejaukums to padara skaistu un tādēļ to

sevišķi cienītāji centīgi meklē un ļoti ciena. Labas sugas

pērtiķu pinčera ķermenis, attiecībā pret viņa locekļiem, ir

ārkārtīgi garš, dzīvnieks izliekas gandrīz taksim līdzīgi
būvēts. Kakls ir stiprs, ķermenis izstiepts, tā kā garums

trīs reizes pārsniedz augstumu; spalvas garas un stīvas, no-

karas pār visu ķermeni un locekļiem, biezas un pinkainas

spalvas karājas arī pār seju, tā kā acis un deguns ir tikko

saredzami zem kuplā apsega. Pie zināmām sugām spalvas ir

vispār mīkstākas, bet vienmēr paliek viņu īpatnējais pinkai-
nais nevienādums. Vācijā īstās sugas sastop retāk, bet gan

pa lielākai daļai redz pērtiķu pinčeri, kuram ir tikpat ga-

ras kājas kā žurku pinčerim; viņiem ir tāds pat pinkains

ģērbs kā īstiem pērtiķu pinčeriem.

Ja es saciju, ka šo suņu riebīgums padara tos skaistus,

tad es protams domāju tikai par ķermeni; jo garīgā ziņā
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šis suns stāv visaugstāk. Viņš ir mundrs un sabiedrisks

dzīvnieks, cilvēkam ļoti padevīgs, mīļš un labs pret saviem

draugiem un ļoti dūšīgs cīņā ar citiem suņiem. Arī viņš
lieliski noder žurku medībām un šur tur viņu ar panāku-
miem pielieto trusīšu un paipalu medībām.

Pēdējā suņu grupa, kuru mēs apskatīsim, aptver tos

suņus, kuri cilvēkam kalpo visuzticīgāk un visvairāk tiek

kalpināti — tie ir māj v suņi.

Pie šīs sugas pieder Pireneju suns, pommers, špicis,

Ungārijas vilku suns, Laplandes suns, kamčadalu, zaķu in-

diāņu suns, eskimosu suns, Ķinas suns, Islandes suns, Sibi-

rijas suns v. c. Vispārējās šo suņu iezīmes ir sekošas: ķer-
menis mazliet drukns, diezgan resns- tikai pret tukšumiem

mazliet ievilkts, mugura viegli izliekta, krūtis izvirzītas maz-

liet uz priekšu, kakls diezgan īss un resns, galva iegarena,
drusku pacelta, piere drusku izliekta, purns nav ļoti garš,

galā diezgan stipri sašaurināts un noasināts, kājas ir vidēji

augstas, resnas un stipras, priekškājas pilnīgi taisnas; aste

nav sevišķi tieva, bieži pat kupla, diezgan gara, sniedzas

mazliet zem pēdu locītavas, un to suns nes taisni atpakaļ

izstieptu vai uz kreiso pusi saritinātu un uz augšu uzslietu;
ausis ir īsas, nav visai šauras, noasinātas, uz augšu stā-

vošas, apklātas vidēji garām spalvām, lūpas ir īsas un stī-

vas; pakaļķetnām trūkst pakaļpirksta. Pinkainais, ga-

rais un rupjais spalvojums, kurš uz purna un kāju priekš-

puses ir ievērojami paīsināts, ir visu pie šīs grupas piede-
rošo suņu kopējā iezīme. Krāsa, protams, ir ļoti dažāda,
bet visiem tumškrāsainiem ir virs acs katrā pusē pa ovā-

lam, brūngani dzeltenam plankumam. Vidēji liela suņa

garums ir 50 cm., skausta augstums 75 cm. un astes ga-

rums 30 cm.

Māju suni (Canis familiaris domesticus) uzskata

kā visu šo suņu sugu galveno celmu, un daži dabas pētnieki
uzskata Franciju par viņa dzimteni. Viņš ir stiprs, bet to-

mēr nav smags, skriešanā diezgan izturīgs un ātrs; viņš
ir saprātīgs un viņu raksturo tikpat labi asprātība un gu-

drums, kā arī modrums, draudzība, uzticība, drosme un
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drošsirdība. Visas šīs īpašības jau dod liecību par to, kas

viņš ir. Viņu pielieto pa lielākai daļai kā mājas sargu, kā

ganu, kā ganāmpulku vadoni, bet arī kā ratiņu suni un vi-

sus šos uzdevumus viņš prot veikt tā, ka saimnieks ir ļoti

apmierināts. Viņš ir tas suns, kurš daudzām tautām ir

taisni nepieciešams un dažādo māju dzīvnieku darbus ap-

vieno sevī. Dažas tautas tur viņu kā bērnu, citas apietas

ar viņu visneģēlīgākā kārtā, bet viņa uzticība un darba

centība ir visur vienāda. Viņš iemācas visus darbus pats
no sevis un pie tam uzrāda pacietību, izturību, prieku par

saviem sasniegumiem un lielu drošsirdību.

No visiem šiem suņiem sevišķu ievērību pelna īstais

aitu suns. Viņš atšķiras no citiem māju suņiem ar

to, ka tikai ausu gali tam ir nokārušies, viņš parasti ir

slaidi veidots, izkaltis, garām kājām un stiprs kā vilks,

parkuru viņš ir stipri mazāks. legarenā galva ar aso purnu,

vājās, taisnās kājas, vidēji garā aste, kuru tas mēdz nest

mazliet ievilktu; biezās, cirtainās, dažreiz pinkainās pelēki

brūnganās spalvas ir citas iezīmes, kuras der šīs gleznas pa-

pildināšanai.

„Ja kādai suņu sugai," saka Ādolfs Millers

(Mūller) noteikti un patiesi, „ir nopelni, cilvēces priekšā,
tā tad tiesības, lai to atzītu un mīlētu, tad tas ir gudrais,

uzticāmais, modrais un mūžam nenogurstošais aitu suns,

suns, par kuru B i f o n s (Buffon) ar tiesību ir teicis skai-

stos vārdus, ka tas esot patiess, neviltots suns, un to va-

rot uzskatīt par visa suņu dzimuma celmu un paraugu.

Katra suņu suga dažādos klimatos pie visas viņu da-

bas neatlaidības pazaudē vairāk vai mazāk no sava garīgā

un miesīgā rakstura: uzticīgais ganāmpulku vadītājs un

sargātājs ir visur garīgā un miesīgā ziņā galvenos vilcie-

nos palicis vienāds. Cik daudz arī untumi un nezināšana

nenoderīgas krustošanas ceļā nav dzīvnieku iekšēji un no

ārienes pārgrozījuši un varbūt samaitājuši, vienmēr un
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vienmēr viņa maigā, spēcīgā daba atgriežas atpakaļ pie
savas dabīgās, neapklusināmās būtības."

Tāpāt kā špicis arī aitu suns modrumu stāda, tā sa-

kot, augstāk par sevi. Viņa smalkā dzirde uzņem lauku

ceļu gājēja klusākos soļus; mazākā vēja pūsma atnes viņa
asam degunam smaku no ta, kas tuvojas ganāmpulkam,
un tik pat noteikti un droši viņš dzird arī svešinieka balsi,

šim modrumam piebiedrojas uz rupjās stingrās dabas pa-

mata nopietna drošsirdība, kura tomēr dzīvnieku nekad

nenoved uz kaušļa neceļiem. Arī pieticības tikuma mūsu su-

nim ir daudz, un nejūtībā pret aukstumu un karstumu

tas daļas ar savu pavēlnieku. Viņš vienmēr ir saprātīgs,

uzmanīgs un pie ganāmpulka nenogurdināmi darbīgs no

rīta līdz vakaram. Pie tam viņš ir nopietns un mierīgs

dzīvnieks, skops skaņās un riešanā, savam saimniekam

draudzīgs un uzticīgs. Bez viņa būtu neiespējami govis

ganīt; viens aitu gans ar suni padara vairāk nekā 20 ganu
bez suna.

Aitu suni parasti pielieto jau viņa pirmā dzīves gadā
kā ganāmpulku sargu. Ar laiku viņš iemācas pilnīgi pār-

valdīt savu darbības lauku. Viņš katrā ziņā nav vienal-

dzīgs pret to, kādi lopi viņam jāgana; jo viņam ir jāpie-

mērojas dažādiem māju dzīvniekiem. Arī viņā, tāpat kā

visos citos suņos, redz saimnieka atspoguļojumu. Spāni-

jas ganu suņi ir tikpat nikni un Vācijas aitu suņi tikpat

labsirdīgi kā viņu saimnieki. Ja saimnieks ir meža zaglis
— viņa suns drīz dara tāpat, kā krietns medību suns; ja
saimnieks cenšas uzlabot savu nabadzīgo pārtiku sēnes la-

sīdams — suns palīdz viņam meklēt; ja viņa valdniekam

jāstājas pretīm divkājainiem vai četrkājainiem laupītā-

jiem — suns šinī cīņā uzņemas lauvas tiesu; ja aitu gans

dzīvo netraucēts — nav maigāka radījuma, kā viņa suns.

Abi ir līdzīgi, abi kavē viens otram laiku. Ir aitu suņi,
kuri tiešām saprot katru sava saimnieka vārdu.

„Un manī atmostas," stāsta Mi 11 er s, «vienmēr no

jauna atmiņā tik spīdoši modrības, pārlikšanas un rakstura

stipruma pierādījumi, kad es iedomājos labāko šīs sugas

priekšstāvi, kuru es kādreiz pazinu, kā tas pie ganāmpulka
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iedzīšanas rugājos nostājās, bez sevišķas pavēles, pie šur

tur vēl palikušām labības gubām, nopietns un cienīgi apzi-
nādamies savu nozīmi, un palaida garām visu ganāmpulku.
Ar tādu pašu apdomīgu mieru un bez trokšņa viņš apsar-

gāja arī sakņu lauku, kuram gāja garām ganāmpulks. No

aitām, kuras bij mierīgas, varēja noprast, kāds sargs vi-

ņas apsargā. Tur nebij nevienas stūrgalvīgas aitas, kura

skrietu laukā no rindas, vēl retāk kāda gārdēde, kura aiz

ežas mēģinātu pamieloties, un tomēr nebij neviena dzīv-

nieka, ne jauna ne veca, kurš baidītos vai arī bailīgi bēgtu
no cirtainā radījuma. Mierīgi un stingri, kā pie virves

vests, ganāmpulks iziet caur druvu un kad pie kāda iežo-

gojuma vai būdiņas apstājas un nogulstas, tad aitu grupas

apstāj suni, kā kādu pie ganāmpulka piederošu locekli."

Protams, labi audzināts aitu suns ir diženākais savas

sugas loceklis.

Kas aitu suns ir ganāmpulkam tas š p i c i s jeb pom-

mers mājai. Mazs vai augstākais vidēji liels, spēcīgs un

drukns ar noasinātu galvas formu, asu purnu, ka pat rodas

aizdomas par viņu radniecību ar lapsu kūmiņu, isām kājām,

garu asti, apbalvots vidēji lielām ausīm un gudrām dzīvām

acim, ietīts biezās, te lielās un garās, te smalkās un īsās

spalvās, tīri baltā, dzeltenā, lapsas sarkanā, pelēkā, izņē-
muma veidā arī melnā krāsā, ar gaišu zīmi pierē un bal-

tiem zīmējumiem uz kājām, viņš ir tik raksturīgs, ka to

grūti ir nepazīt.
Šo savā ziņā tik ļoti krietno suni daudzos Vācijas ap-

gabalos, sevišķi Tīringā, zemnieku mājās tur kā māju un

sētu sargu, un ormaņi to pielieto kā savu ratu sargu. Or-

maņiem viņš ļoti reti kad trūkst, un bieži viņš uzņemas arī

citu lomu: viņš uzjautrina un iepriecina ar savu mundrumu

cilvēkus, kuriem savas dienas jāpavada vienmuļībā un

grūtā darbā. Pommeri tur par labāko sugu, jo viņš ir ne-

apšaubāmi uzticīgs un draudzīgs un sevišķi uzmanīgs un

dzīvs, turklāt tas nebaidās ne no lietus, ne aukstuma un

parasti mājā vai sētā mēdz gulēt tādā vietā, kur visvairāk
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svilpj vējš. Vispār visi špici ļoti ciena brīvību un tādēļ
neder kā važu suņi, kamēr kā apkārtklejojoši sargi viņi ir

neatsverami, jo viņi ir uzticīgi un nepiekukuļojami.
Ar savu uzvešanos un izturēšanos špici ievērojami at-

šķiras no aitu suņiem. Neskatoties uz nenogurstošo mo-

drīgumu, kuru abi suņi izrāda ar vienādu centību, un drau-

dzību pret māju dzīvniekiem, špicis ir tomēr pilnīgs pret-
stats aitu sunim; viņš vienmēr ir kustīgs, cik spēj skaļš,
bieži pat ļoti nepatīkams kvekšķis, pat nikns, ļauns un ko-

dīgs. Viņš nav mierīgs ne sētā ne uz ratiem. Viņu vi-

lina katrs garāmgājējs, katra dārzā bailīgi kladzinoša vi-

sta ;te viņš lec ar veikliem lēcieniem no vezuma uz kučiera

sēdekli un no sēdekļa uz zirga muguras, vai arī uz zemi

un no turienes atkal uz ratiem. Tāpat kā aitu suns viņš
ļoti mīl māju kustoņus, visvairāk tomēr zirgus, ar kuriem

viņš tieši brāļojas; tāpat kā viņa radinieks, viņš ļoti ņem

pie sirds savu kopjamo dzīvnieku labklājību un sāpes; bet

kamēr radinieks dara savu darbu klusi un noteikti, špicis
bez apstājas trokšņo pa māju un sētu un viņa pastāvīgā rie-

šana liekas kā mūžīgi neapmierināta radījuma ķildošanās.
Un tomēr nekādā ziņā viņš nav uzpūtīgs, bet gan tikai cen-

tīgs un pārmērīgi darbīgs. Neuzticībai, kuru viņš izrāda

dienā pret svešiem, ir pamatā vienīgi tikai cenšanās pil-

nīgi un pavisam nodoties savam pavēlniekam. Tādēļ viņš
skatās uz katru radījumu kā uz zagli, vismaz kā uz miera

traucētāju vai apgrūtinātāju, no kura viņam ir jāpasargā

māja un sēta, lopi un manta. Ciemiņus viņš saņem slikti,

apkārtstaigājošos amatniekus ne daudz sliktāk, übagu die-

zin vai ar lielāku niknumu; bet kamēr pret pirmiem, tiklīdz

tie ir iegājuši mājā, viņš izturas laipni, amatniekiem pakaļ

viņš rūc arī tad, kad jau par viņu nekaitīgumu ir pārlieci-

nājies, übagu riedams tas vajā vēl tad, kad tas jau ir at-

stājis māju un sētu. Putniem un dzīvniekiem, kuri laupa

un zog, ar špici ir ļoti jārēķinās: jo pret tiem viņš ir nikns,

ļauns un nepielūdzams. Viņš iekožas, ja tas viņam maksā

kaut vai dzīvību, zagļa ikros, nikni cīnās ar lapsu, neizvai-

rās pat no vilka un nonāvē vanagu, kurš uzbrūk vistām,

ja tas nepaglābjas ātri aizskrejot.
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Ar nepiekukuļojamu uzticību visu uzticēto apsargāt,
kārtībā turēt, lolot un kopt, liekas, ir špica dzīves mērķis.
«Skaistā apkārtnē un daudz apmeklētās peldu vietas tu-

vumā," tā stāstīja man kāda gudra un prātiga kundze, „es

mācījos pazīt visgudrāko špici, kādu jebkad esmu sasta-

puse. Mēs gribējām apmeklēt dažas tuvās skaistās vietas

un lūdzām saimnieku mums parādīt ceļu un teku. „Es
došu jums līdz pavadoni, uz kuru jūs varat paļauties," pie-

zīmēja saimnieks un piesauca suni. „špici," viņš sacija,

„aizved šos kungus un parādi viņiem visu — dzirdi, visu!"

Špicis atbildēja ar astes luncināšanu un apskriedams

riņķī no viena sabiedrības locekļa uz otru, tas sāka

virzīties. Zem viņa vadības uzkāpām kalnā. Daži kompā-

nijas locekļi palika iepakaļ, špicis gaidīja, mierīgi sēdē-

dams uz ceļa, līdz kamēr tie pienāca; kāda cita kompānija,
kura bija izlietojuse viņu kā vadoni pirms dažām dienām,

pazina suni un sauca sev līdz: špicis, draudzīgi pateikda-

mies, luncināja ar asti, bet apzinādamies savu pienākumu,
tomēr neatstāja jaunos paziņas. No ceļa pa labi un kreisi

viņš vadāja sev uzticētos; pie katras skaistākās vietas tas

apsēdās un sēdēja, kamēr to sūtīja iet tāļāk; beidzot viņš

apgriezās. Viņš spīdoši bij izpildījis savu uzdevumu: ne-

pagājis garām nevienai skaistai vietai un arī nepazaudējis
neviena sabiedrības locekļa. Redzami apmierināts tas at-

griezās mājā un saņēma sava saimnieka uzslavu un va-

dāto viesu glāstus."

Ne mazāk derīgs kā abi tikko minētie suņi ir eski-

mosu suns, kuru visas zemes lodes ziemeļos dzīvojo-
šās necivilizētās tautas uzskata par svarīgāko mājas dzīv-

nieku. Viņš pārsniedz lielumā mūsu aitu suni un atšķiras
no tā ar vilkam līdzīgo izskatu, uz augšu stāvošām ausīm,

biezo spalvu, kura ziemā izskatās pilnīgi kā vilna, un vil-

tīgo sejas izteiksmi. Viņa izskatā redzams neapvaldīgums

un zināmā mērā arī brīvība, lai gan viņš to bauda tikai uz
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laiku, jo viņš citādi dzīvo visapkaunojošākā kalpībā, kādu

vien var iedomāties. Eskimosu sunim ir ļoti līdzīgi ra-

dinieki visas Vecās Pasaules ziemeļos un to pielieto tikpat
labi lopu ganīšanai kā ragavu vilkšanai.

Eskimosu suns pavada gandrīz visu savu dzīvi

zem jūga, jo viņš vai nu velk ragavas vai nes nastas. Ame-

rikas ziemeļos un tuvumā esošās salās viņš ir īsts un vie-

nīgais jūga dzīvnieks, kuru cilvēks padarījis par savu īpa-
šumu. Tikai īsajā vasarā viņa savtīgais saimnieks atļauj
tam zināmu brīvību, kamēr ziemā viņš ir pilnīgs vergs.

Labi barotu eskimosu suni var saukt par skaistu dzīv-

nieku; par nožēlošanu, ja suns pats nevar sev barību sagā-

dāt, saimnieks tam to iemēro ļoti skopi, un tā viņš daudz,
daudz mēnešus vairāk līdzinās ģindenim, nekā dzīvam ra-

dījumam. Viņa attiecības pret cilvēku ir ļoti īpatnējas.

Viņš zin, ka atrodas verga važās, un mēģina šīs važas sa-

laust. Kā miesīgā tā garīgā ziņā viņš atgādina vilku.

Viņš ļoti līdzinās arktiskā apgabala vilkam; viņam ir tā-

pat kā tam bieza spalva, uz augšu stāvošas ausis, ass purns

un tāds pats galvas virspuses platums, un no zināma at-

tāluma to aplūkojot pat nevar atšķirt no vilka. Parri

(Parry) otrā polarekspedicījā kāda mednieku sabiedrība

neuzdrošinājās šaut uz 12 vilku lielu grupu, kura apdrau-

dēja dažus eskimosus, jo mednieki, būdami neskaidrībā par

šo dzīvnieku sugu, baidījās nošaut dažus suņus, kas ir šo

labsirdīgo cilvēku vienīgā bagātība. Eskimosu suns laupa
un zog, ko spēj, bet no otras puses ir tik suniski pazemīgs,
kāds var būt tikai baiļu mocīts vergs. Ragavās vienmēr

jūdz diezgan lielu baru, un visi iet savu ceļu zem vecākā

un piedzīvojušāka suņa vadības; par ragavu vadīšanu pēc

mūsu paraduma nevar būt ne runa. Katrs atsevišķs suns

ir iejūgts ar ādas siksnām un piestiprināts ar ļoti vien-

kāršu saku palīdzību. Kādu gabalu viss iet labi. Piepēži
divi aizjūgti suņi aiz kaut kāda iemesla sanāk naidā. Tie

sāk rūkt, pēc tam arī rieties, un viss pajūgs sarežģījas

neatšķetināmā kamolā: visi rūc, rej, kož, trako viens pār

otru, un pat ar spēku vicinātā braucēja pātaga nevar uz

reizes ienest kārtību šinī pūlī. Beidzot suņi ir tā sarežģī-
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eskimosam dzīvniekus vajaga atrežģīt un no jauna iejūgt.
Braukšana turpinās, bet nu pātagu pielieto daudz biežāk.

Bez šī māju dzīvnieka eskimosi nevarētu pastāvēt.
Suņi dara visus iedomājamos darbus. Ar 30 mārciņu sma-

gu nastu apkrauti tie pavada savus saimniekus viņu ilg-
stošās medībās. 6—B suņi velk ragavas, kurās atrodas

vai nu 5—6 personas, vai arī smagums no 600—800 mār-

ciņu, un noskrien vienā dienā B—lo jūdžu. Pēc ilgas at-

pūtas un labas barošanas ragavās iejūgti tie ir tikko sa-

valdāmi un noskrien pa līdzenu ceļu vairāk kā 2 ģeogrā-
fiskas jūdzes (14 verstis) vienā stundā. Ja viņi ceļā saož

briedi, tad tie skrej kā traki tanī virzienā un neaprimst,
iekams nav mednieku pienesuši pie brieža šāviena attā-

lumā. Bez tam viņi palīdz medīt roņus, lāčus un ūdrus,

apsargā un aizstāv savu saimnieku briesmās un dara vēl

simtiem citu darbu. Un tomēr eskimosi nejūt ne mazāko

mīlestību pret viņiem, bet tos uzskata augstākais kā dzī-

vas mašinas, kuras ir radītas vienīgi tam mērķim, lai kal-

potu. Aiz šī iemesla viņi ir tie stingrākie un Dārgākie

saimnieki, kuri nabaga dzīvniekus taisni mcca, ļauj viņiem
ciest badu un slāpes, per, spārda kājām un uzliek viņu pa-

cietībai pārbaudījumus, kurus pat eņģelis neizciestu. Ka

suņi arī no savas puses neuzrāda nekādu sevišķu pieķer-
šanos saviem saimniekiem, ir pats par sevi saprotams.

Kā minētos suņus un viņu radiniekus izlieto, par to

sīki ir ziņojis Stellē : „Starp Kamčatkas pieradinātiem

dzīvniekiem, suņiem pieder pēc vecuma un derīguma pirm-

tiesības, un viņi vieni paši sastāda visu Kamčatkas piera-
dināto dzīvnieku klasi. Bez šiem suņiem te nevar dzīvot

tāpat kā vietām bez zirgiem un ragu lopiem. Kamčatkas

suņi ir dažādā krāsā, galvenā kārtā baltā, melnā un vilku

pelēkā krāsā; spalvas ir biezas un garas. Viņi pārtiek no

vecām zivīm. No agra pavasara līdz vēlam rudenim ne-

viens negādā par viņu barību, bet tie visur staigā brīvi ap-

kārt, glūn cauru dienu pie upēm uz zivīm, kuras tie prot

ķert ļoti veikli. Ja viņiem zivju ir pietiekoši, tad viņi no-

ēd tāpat kā lāči tikai galvu, pamezdami visu pārējo daļu.
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Oktobrī katrs saimnieks salasa savus suņus un piesien
būdās pie stabiem. Viņš spiež tos krietni izbadoties, lai

tie atbrīvotos no taukiem, būtu derīgi skriešanai un bez

aizduša. Viņu barība ziemā ir divējāda, iepriecināšanai
un stiprināšanai der smirdošas zivis, kuras saskābē un uz-

glabā bedrēs. Skābās zivis uzvāra ar nokaisētiem akme-

ņiem koku silēs, tās ēd cilvēki un ar tām baro suņus. Su-

ņus mājā, kad tie ir atpūtušies, un vakaros ceļā, kad tie

nakti ir izgulējušies, baro tikai ar šādām zivīm; bet ja

viņus baro no rīta, tad tie no šāda gārda kumosa paliek
tik gļēvi, ka uz ceļa nogurst un iet tikai soli pa solim. Otrā

barība ir sausa un sastāv no sapelējušām un gaisā žāvē-

tām zivīm. Ar tām suņus baro rītos, lai ceļā tie būtu dū-

šīgāki. Kamčatkas suņi baidās no cilvēkiem, ir nelaipni,
nevienam cilvēkam neuzbrūk, bet arī nemaz neraizējas par

sava saimnieka īpašumiem, neuzbrūk nevienam dzīvniekam

vai meža zvēram, bet zog ko atrod; viņi ir ļoti bailīgi un

grūtsirdīgi un skatās vienmēr ar neuzticību apkārt, vai

tie drīkst to darīt, ko grib. Viņiem nav ne mazākās mīle-

stības un uzticības pret savu saimnieku; tikai ar mānīšanu

tos var iejūgt ragavās. Ja tie nonāk kādā nedrošā vietā,

pie stāva kalna vai upes, tad viņi velk no visa spēka, un

saimnieks ir spiests, lai to nesakropļotu, izlaist ragavas no

rokām; tad viņš lai neiedomājas tās ātrāk atkal dabūt, līdz

kāmēr suņi nenonāk pie kādas atpūtas vietas, tas ir tad,
kad ragavas ieķeras starp kokiem un paliek stāvot, lai gan

suņi netaupa pūles visu salaust gabalos un aizbēgt.
Neskatoties uz to, ka ceļošana ar suņiem ir ļoti grūta

un bīstama un braucējs vairāk nogurst nekā kājām ejot.,
tomēr priekšrocības ir tās, ka pa grūti pārejamām vie-

tām ar viņiem var nokļūt no vienas vietas uz otru, kur

dziļā sniega dēļ nevar ne ar zirgu pārbraukt ne kājām pār-

iet. Bez vilkšanas viņi ir arī labi ceļa rādītāji un prot pat
vislielākos negaisos, kad nevar atvērt ne acis, vēl īstā laikā

atrast dzīvokli. Ja negaiss ir tik stiprs, ka jāpaliek uz

vietas guļot, kas notiek ļoti bieži, tad viņi silda un glabā

savu saimnieku, guļ tam blakus I—2 stundas mierīgi un

klusu, un zem sniega nav ne par ko citu jārūpējas, kā tikai
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lai neieputinātu par dziļu un nenoslāptu. Bieži atgadās
ka negaiss turpinās dažas dienas, pat veselu nedēļu. Suņi
visu šo laiku guļ mierīgi, bet kad viņus par daudz sāk mo-

cīt izsalkums, tad tie apēd apģērbu un visas aizjūga sik-

snas. Nevar vien diezgan nobrīnēties par viņu stipro dabu,
viņi ir daudz izturīgāki par zirgiem. Par tuvojošamies ne-

gaisiem visdrošākās ziņas saņem no suņiem; ja tie rok

sniegu un tur apgulstas, tad katrs, kas atrodas tāļu no

mājokļa, var droši uzmeklēt vietu, kur no negaisa pa-

slēpties.
Kamčatkiešu ragavas ir tik labi piemērotas suņa spē-

kiem un kalnainiem apgabaliem, kā to labāk nebūtu izgu-

drojis pat visapķērīgākais mechaniķis. Viņu pamatā ir

anatomijas un cilvēka ķermeņa izveidojuma principi. Aug-
stu stāv iegareni dobumaiņais kurvis, kurš sastāv tikai

no liektiem kokiem un divām tievām garām nūjām, kuras

sasietas kopā ar siksnām, šī būve no visām pusēm sasieta

ar siksnām un pie lietošanas nelūst, ja arī viens kociņš sa-

lūst, tomēr siksnas neļauj kurvim izšķīst. Šinī kurvī var

vest piecus pudus, un kad tur sēž cilvēks, tad tas var ērti

vest sev līdz 2 pudus. Šis kurvis ir uzsiets uz diviem līki

izliektiem kokiem, kuri savukārt ir piestiprināti pie slie-

cēm. Pēdējās ir tikai trešdaļu collas biezas, un visas ra-

gavas nesver vairāk par 16 mārciņām. Lai gan ragavās

viss ir tievs un lokans, tomēr viņas iztur tādu spiedienu,
kā nevar vien beigt brīnīties. Bieži iebrauc starp kokiem

tā, ka ragavas saliecas gandrīz pilnīgi kopā un tomēr ne-

cieš. Ar tām brauc pār augstākiem kalniem un stāvākiem

ledus blāķiem. Pa lielākai daļai braucējs sēd uz vienas pu-

ses, lai bīstamākās vietās varētu nolēkt. Dažreiz uzsēstas

uz tām arī jāšus, kā uz zirga. Suņi skrej savu ceļu; ja

grib tos pa kreisi pagriest, sit ar nūju pa labi uz zemes

vai ragavām, ja grib pa labi — sit kreisā pusē; ja grib
noturēt — iedur nūju ragavu priekšā zemē; ja brauc

no stāva kalna, tad iesprauž nūju sniegā starp abiem iz-

liektiem priekškokiem un tā aizkavē slīdēšanu. Braucot

tomēr nogurst tāpat, kā kad ietu kājām, jo suņi vienmēr

apstājas, sliktā ceļā bieži jānolec no ragavām, jāskrien bla-



kus un ragavas jātur; ja brauc kalnā, tad jau tā kā tā ir

jāiet kājām. Ceļošana ar suņiem ir bīstāma un apgrūti-
noša ne tikai negaisu dēļ, bet arī daudzo upju dēļ, kuras

tikai reti un tikai bargā ziemā aizsalst, bet mīkstā laikā

atkal atkūst, un vienmēr ir jābaidās, lai neiekristu un ne-

nosaltu, kas arī atgadās katru gadu. Vēl vienu apgrūtinā-

jumu sagādā biezie meži, caur kuriem jābrauc. Reti ir sa-

stopami pilnīgi taisni koki, bet gan jābrauc caur zariem un

vienmēr jābaidās, ka nenolauž kāju vai roku vai neizdur

aci. Pie tam vēl suņiem ir šķelmju īpašība, jo viņi no visa

spēka velk un skrej, kad nonāk šādā mežā, pie stāva kalna

vai arī upes, jo viņi zin, ka ja tie savu saimnieku nosviedīs

un ragavas salauzīs, tad tādā kārtā tiks vaļā no

vilkšanas.

Otrs galvenais labums no Kamčatkas suņiem, kādēļ arī

tos tik bieži tur un audzē, ir tas, ka no veciem un brauk-

šanai nederīgiem suņiem novelk ādas un no tām pagatavo
apģērbus, kurus visā zemē ļoti ciena un kas ir visai noderīgi

un vērtīgi, šim apģērbam, salīdzinot ar citiem ādu apģēr-

biem, ir sekošas priekšrocības: pirmkārt tie no seniem lai-

kiem ir krāšņākie svētku apģērbi, otrkārt suņu ādas ir

siltas, treškārt arī izturīgas, jo viņas pie vissmagākā darba

iztur vismaz gadu, kamēr briežu vai muflona āda der tikai

vienu ziemu un tad top gluži kaila; ceturtkārt, šīs drēbes

nav tā sargājamas un glabājamas kā citas: spalva viņām
neiet nost un viņas arvien ir sausas!
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Lapsas. Lielausainās lapsas.

Kaŗošu suņi. Līdējkaķu suņi.

Hijenu suņi.





Lapsa.





Lapsas (Vulpes) atšķiras no pirmsuņiem, vilkiem,
šakāļiem, šakāļu radniekiem un māju suņiem ne tikdaudz

ar savu zobu iekārtu, kā ar garumā izstiepto ķermeni, ga-

reno, smailpurnaino galvu, parasti ovālām, drusku slīpi stā-

vošām acu zīlēm, zemām kājām, ļoti garo, kuplām spalvām
apklāto asti un mazliet liekto, gandrīz horicontālo, priekš-
malā sekli izdoboto pieres kaula uzaču izcilni. Pēc dažu

pētnieku domām, šīs pazīmes ir pietiekoši raksturīgas, lai

lapsas apvienotu atsevišķā grupā, vienalga, vai tai piešķi-
ram ģintas nozīmi vai arī ne. Gre j s (Gray) piešķir šai

grupai pat apakšdzimtas nozīmi. Lapsu daba un izturēša-

nās uzrāda dažas īpatnības, kuras pelna sevišķu ievērību,
lai gan ierašās un paradumos lapsas līdzīgas citiem suņiem.

Starp mūsu dzimtenes savvaļā dzīvojošiem zīdītāju ku-

stoņiem lapsa (Canis vulpes), bez šaubām, ieņem augstāko
vietu. Gandrīz neviens cits minētās klases priekšstāvis ne-

stāv tik lielā slavā un nav tik plaši pazīstams kā kūmiņš —

viltības, gudrības, blēdības un noziedzības simbols. Viņu
min sakāmvārdos, viņu slavē teikās, viņu cildina dzejās;
kāds no mūsu lielmeistariem turēja viņu pat par tik ievē-

rības cienīgu, ka veltīja tai savu dzejojumu. Citādi nemaz

nevar būt: tādas vispārējas ievērības priekšmetam jābūt
teicamam radījumam. Un mūsu gudrinieks un meža brālis

tāds arī izrādās katrā nozīmē. Viņas garīgo un miesīgo

īpašību dēļ mums lapsa jācienī un zināmā mērā pat jāmīl.
Tomēr kūmiņš nekādā ziņā nebaudamūsu draudzību. Ne-

ievērojot visu atzinību, kuru mums iedveš viņa spējas, mēs

viņu vajājam un apkarojam, kur vien rodas iespējamība.
Gandrīz liekas, ka starp cilvēku un šo kustoni pastāvētu
zināma sacensība, itkā cilvēks pūlētos lapsai parādīt, ka

viņš, zemes valdnieks, ar savām garīgām spējām tomēr pār-

spēj lapsu, un itkā kūmiņš no savas puses rūpētos par to,
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lai savam vajātājam arvien atkal pierādītu, ka viņš par

spīti visiem šķēršļiem tomēr prot vēl dzīvot.

Lapsa ir kustonis, kas savā ziņā sasniedzis galīgu pil-
nību. „Pēc apģērba un iznesības viņa ir skaistāka par sa-

viem radniekiem," saka Čudi (Tshudi), „arī smalkāka,

uzmanīgāka, spējīgāka aprēķinā, lokanāka, ar plašu atmiņu
un vietas sajūtu, spējīga izgudrošanā, pacietīga, apķērīga,
vienādi veikla lēkšanā, uzglūnēšanā, līšanā un peldēšanā.

Tāpēc mums šķiet, ka viņa apvieno sevī visas slīpētam meža

brālim nepieciešamās īpašības. Ja mēs vēl pieskaitām klāt

viņas asprātīgo humoru, tad lapsa savā ziņā atstāj uz mums

patīkamu liela virtuoza iespaidu." Katrā ziņā kūmiņš ir

lielākais zagļu meistars. Lapsas garīgās spējas ne tikai

harmonē ar miesīgām, bet atsver arī dažus ķermeņa ap-

bruņojuma trūkumus. Tāpēc lapsa ir spēcīgāka nekā citi

labāk apbruņoti plēsēji. Liekas, nevienam meža kustonim

no viņas nav iespējams izbēgt. Viņas viltība, blēdība un

veiklība pārspēj visus ātros, stipros un izmanīgos meža

kustoņus. Briesmas viņa ņem vērā, tomēr nebīstas. Visi

tīkli, lamatas, cilpas un tamlīdzīgi medību rīki pret viņu
maz ko iespēj: katrā ķezā tā radīs sev izeju. Tikai cil-

vēka, zemes valdnieka, lielākā viltība un vara, kuru sti-

prina cits lapsu cilts priekšstāvis — suns, liek šim meža

brālim samaksāt ar savu kažoku.

Lapsa daudzkārt tēlota gan vārdos, gan gleznās, tāpēc
katram par viņu ir savs priekšstats un tā visiem labi zi-

nāma. Tomēr ir vērts ar viņu tuvāk iepazīstināt tos, ku-

riem daba mazāk pazīstama. Viņas garums ir 1,3 metri,
no kura droši 40 centimetri krīt uz asti, turpretim aug-

stums skaustā tikai 35, lielākais 38 cm, svars septiņi līdz

desmit kilogramu. Galva ir plata, piere līdzena, purns

pēkšņi sašaurināts, garš un tievs. Acis slīpas, bet stāvās

ausis pie pamata izplēstas un uz augšu saasinātas. Bie-

zās spalvu segas dēļ ķermenis izskatās ļoti resns, bet pa-
tiesībā ir neparasti slaiks, ļoti spēcīgs un spējīgs uz dažda-

žādām kustībām. Kājas tievas un īsas, bet aste ir gara

un kupla; kažoka spalvas ļoti kuplas, biezas, mīkstas, un

krāsas ziņā tās patiesi var saukt par pilnīgām. Lapsas un
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pārējo viņas grupas priekšstāvju ģērbs teicami piemērots

viņu plēsēju dabai. Ar savu bāli pelēksarkano krāsu lapsa
maz atšķiras no zemes, vēl mazāk no dažāda vecuma lapu
un skuju koku audzēm, tāpat maz arī no viršājiem, lau-

kiem, akmeņu un klinšu drupājiem. Uzmanīgi uz priekšu
lienošu lapsu grūti saskatīt, jo viņu sedz līdzīgā apkārtnes
krāsa. Radniecīgu sugu lapsām ir vairāk vai mazāk vienāda

krāsa, kura mainas tikai atkārībā no vietas, piemērojoties

pēdējās īpašībām.

Atsevišķa lapsu suga daudzkārt mainas krāsas ziņā.
Tas pats jāsaka par mūsu kūmiņa, sarkanās lapsas, sugu.

Sarkanā lapsa ir visskaistākā ziemeļu zemēs, bet arī te vi-

ņas krāsa mainas. Jo tāļāk ejam no ziemeļiem uz dien-

vidiem, jo šī lapsa top mazāka, vājāka un nav vairs

tik sarkana. Zemos, purvainos apgabalos viņa ir vis-

neglītākā, bet ja tur pa starpām ir kalnaini apvidi, tad ta-

nīs viņa top atkal drusku skaistāka.

Lapsa kūmiņš apdzīvo mūsu puslodes ziemeļdaļas lie-

lāko tiesu. Viņa sastopama visā Eiropā, Ziemeļafrikā, Rie-

tumazijā un Ziemeļazijā. Nav vietas, kur viņas pavisam

nebūtu; dažos apgabalos viņa pat bieži sastopama. Bū-

dama vispusīga, viņa atrod drošas nometnes pat tur, kur

citi plēsēji, tādas neatrazdami, nevar uzturēties. Izlieto-

jot savu viltību, gudrību un veiklību, viņa turas šinīs no-

metnēs ar neredzētu neatlaidību un stūrgalvību.
Savas nometnes viņa allaž izrauga ar lielāko uzmanī-

bu. Tās ir dziļas, parasti sazarotas alas klinšu spraugās,

starp saknēm vai citā izdevīgā vietā; galā tās nobeidzas

ar ērtu paplašinājumu. Ja vien iespējams, tad viņa nerok

alas pati, bet apmetas vecās, atstātās āpšu alās, vai dzīvo

tanīs kopā ar āpsi, neievērojot pēdējā nepatiku uzturēt

draudzību ar citiem kustoņiem. Visas lielākās lapsu alas

sākumā ir ietaisītas no āpša. Ja vien iespējams, tad lapsa
rok alu kalna nogāzē, tā lai ejas vestu uz augšu, bet tomēr

nenonāktu par tuvu zemes virsmai. Gluži līdzenos apga-

balos alas paplašinājums bieži atrodas tuvu zemes virsmai.

Rudens un ziemas laikā viņa labprāt, sevišķi ja apgabals ir

līdzens, apmetas samestos akmeņu blāķos, un zināmos ap-
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stākļos tai par mitekli un atnešanās vietu noder vecs caurs

vītols vai ozols. Lietus gāzē, vētrā, aukstā laikā, riesta

laikā, arī vasarā pa lielo karstumu vai kamēr lapsai ir ma-

zuļi, šis laupītājs parasti mājo savā alā; labā laikā lapsa
izkīejo visu savu novadu un atpūšas katrā piemērotā vie-

tiņā, parasti biezoknī, niedrājā, labībā, grīšļājā un t. t.

Ar mežiem nabadzīgos līdzenumos, piemēram auglīgā Le-

jaseģiptes ielejā, lapsas rok īstas alas tikai saviem mazu-

ļiem, kamēr pašas savvaļā pavada gadu pēc gada zem šīs

zemes siltajām debesīm.

Lapsa labāk medī naktī nekā dienā, tomēr dažreiz arī

saulainā laikā, sevišķi ja vieta ir klusa. Vasaras mēnešu

garās dienās, dažas stundas pirms saules rieta lapsa iziet

medīt kopā ar mazuļiem uz sava novada drošākām vietām.

Ja pieturas sals un dziļš sniegs, liekas, viņa atpūšas tikai

rīta stundās, jo jau no pulkstens desmitiem priekšpusdienā

viņu redz klaiņājot pa laukiem. Tāpat kā suns viņa ļoti
ciena siltumu. Skaistā laikā viņa noguļas uz veca koka

stumbra vai akmeņa, lai pagozētos saulītē un patīkamā
mierā nosapņotu dažu stundiņu. Kur tā jūtas droša, tur

viņa klajās vai maz aizklātās vietās dažreiz diezgan bezrū-

pīgi atdodas miegam, krāc kā suns un guļ tik cieši, ka med-

niekam, kuru gudrs suns uz to darījis uzmanīgu, dažreiz

izdodas viņu šādā stāvoklī novērot un pārsteigt. Ar krē-

slas iestāšanos vai jau pēcpusdienas stundās viņa sāk sa-

vas zagļa vai laupītāja gaitas. Ārkārtīgi uzmanīgi viņa lē-

nām zogas uz priekšu, laiku pa laikam lūkodamās apkārt
un ozdama gaisu. Savā ceļā viņa mēģina pastāvīgi slēp-
ties un tāpēc aizvien izraugās izdevīgas vietas starp bie-

ziem krūmiem, akmeņiem, garām zālēm un t. t. Viņa iet

pa biezokni cik ilgi iespējams, bet vajadzības gadījumā to

atstāj tādās vietās, kur atsevišķi krūmi vai citi priekšmeti
rada pāreju uz citu tikpat izdevīgu meža vietu. Tāpēc piedzī-

vojuši mednieki ļoti sīki zin lapsas ceļus un var ar pietie-
košu pareizību noteikt, kuru ceļu vilks lapsa katrreizējos

apstākļos. Lapsa griež vērību uz visu un pamana visma-

zākos sīkumus jau tad, kad citi dzīvnieki tos vēl nemaz ne-

nojauš. Te viņai teicami palīdz attīstītās maņas: viņa
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dzird, redz un ož ārkārtīgi smalki un ar pārsteidzošu atta-

pību un gudrību prot izmantot katru iegūto novērojumu.
Viltība un izlikšanās ir viņas dabas otrā puse. Uz medī-

bām ejoša lapsa izskatās miermīlīga un tomēr noteikti ir

viens no bīstamākiem plēsējiem, kas mūsu apgabalos vēl

atrodami.

Viņa medī visus dzīvniekus, sākot no jaunām stirnām

līdz pat vabulēm, bet sevišķi peles, kuras ieņem galveno
vietu viņas azaidā. Viņas acīs nav žēlastības ne vecam, ne

jaunam. Viskaislīgāk viņa vajā zaķus un trušus. Tā iedro-

šinās piezagties pat stirnas vai dambrieža teļam, pamanī-

jusi to uz mirkli mātes neapsargātu, lai gan tā zin, ka ku-

stonīša māte, to ieraudzījusi, laupītāju padzīs vai panākusi,

to tā samīs ar savām stiprām priekškājām, ka projām būs

jāvelkas stīviem kauliem. Viņa ne tikai izposta uz zemes

perējošu putnu ligzdas, aprijot olas un mazuļus, bet mē-

ģina piemānīt pat vecus, veikli lidojošus putnus, kas ne-

reti viņai tiešām izdodas. Viņa peld un brien pa muklājiem

un purviem, lai piekļūtu ūdens malā perējošiem putniem:
ir zināmi daži gadījumi, kur lapsa nokodusi pat gulbjus.
Bez tam viņa uzbrūk mājputnu bariem un nakts laikā iezo-

gas savrūp stāvošu zemnieku māju sētās. Ja viņai ir laba

paslēptuve, tad viņa pat gaišā dienā lien pēc mājputniem.
Patiesi bīstama top lapsa, kad tai ir mazuļi. Pēdējos viņa
nespēj pieēdināt ar pelēm un tāpēc gandrīz bez izņēmuma
baro viņus ar lielākiem kustoņiem. „Mans mednieks," tā

raksta Eižens fon Homeijers (Homever), «no-

šāva vecu lapsu, kas nesa saviem mazuļiem veselu klēpi

gandrīz pieaugušu ķīvišu, kamēr pašai kuņģī bij tikai pele.
Šinī laikā viņa pārtiek gandrīz vienīgi no pelēm, kā es par

to pārliecinājos vēl otrreiz, bet savus audzēkņus apgādā ar

lielākiem zvēriem. Tā kādā alā es atradu divus zaķus, vie-

nu svaigu, bet jau iesāktu stirnēnu, vecu mežpīļu tēviņu
un mātīti. Apkārtnē mētājās vairāk kā divdesmit zaķu

ģindeņi." Lapsu tēviņi tik ļauni nerīkojas, bet vairāk ķer
dažādus mazus zvēriņus un mīl tikai retumis kādu pār-

maiņu. Lielos dārzos un vīna kalnos lapsa droši ir biežāks

viesis nekā to parasti domā. Šeit viņa ker sienāžus, ozol-
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bierus, plūmes, vīnogas un citas ogas. Viņa klejo arī gar

strautu, lai pārsteigtu kādu skaistu foreli vai kādu muļķa
vēzi; jūrmalā viņa izēd zvejniekiem tīklus un mežā iztukšo

mednieku tekas. Visāda veida kukaiņi: vaboles, lapsenes,
bišu kāpuri, mušas un t. t. ietilpst viņas parastā vasaras

barībā. No visa tā redzams, ka viņas galds gandrīz vien-

mēr bagātīgi klāts, un tikai, uznākot ļoti dziļam sniegam,
kas apgrūtina medības, viņa nonāk trūkumā, šinī laikā

lapsa ēd visu, ko dabon: līdzīgi daudziem suņiem, viņa ta-

gad pat labprāt ēd cauru gadu pieejamās maitas, vecus sa-

kaltušus kaulus, pat pussatrūdējušus ādas gabalus. Ja

lapsa ir pa daļai apmierinājuse izsalkumu, tad ar noķerto
laupījumu viņa pirms tā nogalināšanas ilgi un nežēlīgi
spēlējas.

Tas pārsniegtu šīs grāmatas apmērus, ja es gribētu
atstāstīt visas tās viltības un izlikšanās mākslas paņēmie-
nus, kurus cilvēki noskatījušies, novērojot lapsas medību

gaitas, nemaz nerunājot par tām, ko viņa vispār izlieto.

Ne tikai kustoņu teikas, bet pat zooloģija pieved daudz tādu

piemēru, no kuriem daži vēl līdz šai dienai vispārības acīs

nav zaudējuši visu ticamību, cik maz ticami viņi arī ne-

būtu. „Viņa ir viltīgs, ļaunprātīgs un palaidnīgs kustonis,"
saka vecais Gesners*), „jo pat paēdusi būdama viņa
apsviež ezi apkārt un apmiez tam galvu, no kā ezis nosmok;

zaķi viņa pieviļ melodama, ka grib ar to palēkāties; no-

smērējusēs tā izstiepjas uz pļavas, izlikdamās par beigtu,
un saķer tā piemānītos putnus; zivtiņas viņa ķer ar savu

asti, iemērcot pēdējo ūdenī un atkal izraujot, tiklīdz tanī

iepeldējušas zivtiņas, pēc kam tā asti nopurina. Es vēl

esmu noklusējis par viltību, kādu viņa lieto pret bitēm un

lapsenēm, lai varētu nesadzelta ēst medu un šūnas un 1.1."

Šādus un tamlīdzīgus nostāstus stāsta vēl mūsu dienās

*) „Vecais Gesners", kūju Brēms bieži citē, ir Šveices ārsts un

dabaszinātnieks Konrāds Gesners, kurš dzīvojis no 1516 — 1565 gadam
un bijis ari fizikas profesors Cirichē.
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tin daudzi tos tur par tīru patiesību. Kāds patiesības grau-

diņš viņos tomēr atrodams: savās medībās lapsa patiesi

rīkojas ar apdomu, uzmanību un gudrību, un tāpēc tā spēj
saķert netikai lēnus, neveiklus, bet arī ātrus un izveicīgus
kustoņus. „šis laupītājs," raksta tāļāk E. fon Homeijers

(Homever), «neapšaubāmi ķer arī vecus putnus. Man

šķiet, ir iespējams, ka agrāku laiku tēlojumi, ka lapsa pie-
māna putnus, pa daļai ir patiesi. Ap lapsu, kas nogulusies
meža klajumā, lai pagozētos saulītē, pastāvīgi pieaugošā
skaitā salasās vārnas. Nemitīgi trokšņodamas, tās pama-

zām virzas tuvāk nekustīgi guļošai lapsai, līdz beidzot kāda

trokšņotāja krīt par upuri par beigtu noturētā kūmiņa ne-

kļūdīgam lēcienam. Reiz maijā, kad vēl bija jaunās vār-

nas, mans tēvs no tālienes dzirdēja mežā nemitīgu vārnu

ķērkšanu, un domāja, ka tā vērsta pret kādu plēsīgu put-
nu. Nonācis tuvumā, viņš pēkšņi izdzirdēja šausmīgu

trokšņošanu, kas nāca viņam tuvāk. Drīz pēc tam viņam
noskrēja garām lapsa ar vārnu mutē, pavadīta no tās klie-

dzošo biedreņu lielā bara. Tāpēc ir ļoti iespējams, ka vār-

nu pēkšņā iekliegšanās notika tanī acumirklī, kad lapsa
vienu no tām saķēra."

Medījot lapsai pašas drošība stāv pirmā vietā, bet vē-

lēšanās un iegribas otrā, un tāpēc tā izglābjas no visādām

vajāšanām. Tā nekad neuzdrošinās rādīties modrīgu suņu

apsargātā pagalmā, vai ar biedēkļiem nostādītā aplokā.
Viss nepazīstamais modina viņā aizdomas, un manīdama

kaut ko aizdomīgu, tā izrāda apbrīnojamu pašsavaldīšanos.

Aizdomīgus laupījumus viņa iepriekš sīki izpēta un labāk

tos pamet, nekā dodas briesmās; tāpēc nedzīvus kustoņus

viņa aizvelk tikai retos gadījumos un ilgi apdomā, vai ņemt
vai neņemt viņas piemānīšanai izlikto kumosu. Tikai pēc

rūpīgas apstākļu pārbaudīšanas viņa dzīvāk piegriežas sa-

vam nolūkam, tomēr vēl pa aplinkus ceļiem.
Jusdamās pilnīgi droša viņa izturas pavisam citādi. Tad

viņa no uzmanīgas pārvēršas reti bezkaunīgā. Gaišā die-

nas laikā viņa ierodas pagalmā, iedzīvotāju acu priekšā sa-

ķer vistu vai zosi, visiem redzot bēg un mierīgi savā no-

dabā aiznes laupījumu, pat ja suņi dzenas tai pakaļ. Ti-



56

kai visnepieciešamākā vajadzības gadījumā viņa pamet
grūti iegūto laupījumu un parasti tad vēlāk atgriežas ap-
skatīties vai tas vēl nav aiznesams. To pašu drosmi viņa
parāda pat dažos gadījumos, kad tai nepieciešams uz ātrāko

aizbēgt. Tā, kāda lapsa, kuru medību metienā dzina suņi
un kura jau divreiz bija dzirdējusi skrotis svilpojam, bēgot

ķēra slimu zaķi un to nesa kādu gabalu. Kāda cita lapsa,
kuru medībās izcēla dzinēji no ielenkta lauka, mednieku

acu priekšā sakampa un nokoda ievainotu zaķi, vēl ieraka

to sniegā un tad izbēga caur mednieku un dzinēju ķēdi. Vēl

kāda cita lapsa, kā ziņo Krikebergs (Krūckeberg),
dzīšanas laikā parādījās biezokņa priekšā, kur bija stipri

asiņojusi cita iepriekš vārīgi sašauta lapsa. Sekojot pēdē-

jās asiņainām pēdām, viņa biezoknī panāca savu pakritušo
biedri un sāka to kost, neievērojot dzinēju trokšņošanu un

kāda āpšu suņa skaļo riešanu. Savus uzbrukumus viņa

atkārtoja tik bieži, ka kādam medniekam izdevās pielīst tu-

vāk un ar labi mērķētu lodi to nogāzt blakus pirmai lapsai.

«Stāvēdams uz loma," stāsta E. fon Hom c i c r s, „es reiz

dzirdēju brēcam zaķi, kuru neilgi pirms tam biju redzējis.
Klusiem soļiem es steidzos uz to pusi un ieraudzīju lapsu
kožam nabaga zaķīti. Viņas slepkavošanas prieks bija tik

liels, ka es viņu nogalināju, iekams tā paspēja mani pama-
nīt." Visos šinīs gadījumos var pieņemt, ka uzliesmojusē,
nesavaldāmā laupīšanas un slepkavošanas kāre dara lapsu

nedzirdīgu un neredzīgu pret visām briesmām; ka viņa tās

nebūtu pratuse pienācīgi novērtēt, gandrīz nav pieņemams,
jo citi gadījumi runā tam pretīm. Kādreiz ļaudis gūstīja
siena šķūnī ienākušu lapsu un gribēja to nosist rungām

un dakšām. Laimīgi izbēgusi draudošam liktenim, lapsa,

priecīgi projām skriedama, pamanīja uz tuvējās pļavas zo-

sis. Itkā izsmiedama tos, kas tīkoja pēc viņas dzīvības,

viņa ātrumā nokoda divas zosis un vienu no tām paķēra
sev līdz. Tādas ainas no šī kustoņa dzīves, tādi attapības

pierādījumi notikumā neieinteresētai personai var sagādāt

jautrību un likt sajust zināmu cienību pret šo gudro ku-

stoni. Kaut šis veiklais laupītājs savās dēkās nogalina vai-

rāk, nekā patiesībā spēj apēst un kaut arī viņš pie katras
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izdevības izlej daudz putnu asiņu, tomēr tas nemazina manu

cienības sajūtu pret viņu: viņš taču ir plēsīgs zvērs, ku-

ram nav nekādas nojautas par cilvēku jēdzieniem „mans"
un „tavs", un „pašuzturas cīņa" viņam tāpat jāiztura kā

cilvēkam vai kādam citam radījumam. Vai šī minētā cīņa
piespiež viņu ēst arī citas lapsas, to es, zināms, negribu
apgalvot, par to es atturos spriest. Kāds Vink cļ a pa-

ziņa katrā ziņā ir atradis lapsu aprījam otru, kas pa nakti

bija iekritusi dzelžos. Viņa to darījuse ar tādu prieku, ka

mednieks varējis pa klajumu pieiet tuvu un plēsēju no-

šaut, tā piedzenot maksu par noķertās lapsas saplēsto ādu.

Mežzinis Millers (Mūller) noskatījies, kā sešas jaunas

lapsas spēlējušās cita ar citu, pēc tam sākušas ķildoties un

vienu no sava vidus asiņaini kost. levainotā mēģinājusi

bēgt, bet tanī pašā acumirklī tai slepkavīgi uzbrucis viss

bars, to nogalinājis un apēdis.

Lapsa skrien ātri, nenogurstoši, izmanīgi un ļoti veikli.

Viņa prot klusu piezagties, nedzirdami vilkdamās pa zemi,
bet arī tecēt, skriet un taisīt ārkārtīgi tālus lēcienus. Pat

labi medību suņi tikai retumis spēj viņu panākt. Ātri skre-

jot viņa tura asti atstieptu taisni atpakaļ, kamēr soļos ejot
aste tai velkas gandrīz pa zemi. Uzglūnot, viņa pieplok

uz vēdera pie zemes; viņa guļ uz sāniem, nereti saritinā-

jusēs kā suns, vai arī augšpēdus; ļoti bieži viņa sēž uz pa-

kaļkājām, kā suns, skaisti apmetuši savu kuplo asti ap

priekškājām. No ūdens viņa nemaz nebaidās, bet viegli

un ātri pārpeld upes Elbes platumā; arī kāpelēšanā viņa
izrādās diezgan veikla, jo dažreiz viņu sastop kokos, pat

piecu metru augstumā no zemes. „Man zināmi daži gadī-

jumi," min E. fon Home ic r s (Homever), ka lapsa, kā

aiz brīvas dziņas, tā arī vajāta, kāpj kokos. Parasti tam

viņa izvēlas no vēja pagāstus kokus, kas pie 45 līdz 50

grādu slīpuma atraduši atbalstpunktu. Bet biezoknī viņa
kāpj arī stāvos kociņos, trīs līdz četrus metrus augstu, iz-

ņemot no putnu ligzdām mazuļus." Ka viņa izlieto caurus

kokus, kā dzemdēšanas vietu, to mēs redzēsim tāļāk. Lap-

sas balss izteicas īsā riešanā, kas nobeidzas ar stiprāku un

augstāku spiegšanu. Pieaugušas lapsas „rej" tikai pirms
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vētraina laika, negaisā, lielā salā un riesta laikā; turpretim

lapsēni kliedz un rej, tiklīdz tie izsalkuši vai garlaikojas.
Dusmās vai draudošās briesmās lapsa rūc vai kauc; sāpju
skaņas dabon dzirdēt vienīgi kad to ķēruse lode vai skrošu

šāviens tai sadragājis kaulu; citādi ievainota tā stūrgal-

vīgi klusē. Ziemu, sevišķi sniegā un salā, viņa skaļi un

žēli kliedz; bet visvairāk to dabon dzirdēt riesta laikā.

Kūmiņš nepieder pie sabiedriskiem kustoņiem un ar to

atšķiras no pirmsuņiem, vilkiem un šakāļiem. Nereti gan

vienā biezoknī, pat vienā alā sastop vairākas lapsas, bet pa
lielākai daļai viņas saved kopā vietas īpašības, pie kādām

viņas pieradušas, un nevis vēlēšanās dzīvot un darboties

kopā ar sev līdzīgiem. Zināmos apstākļos, sevišķi trūkuma

laikā, gadās, ka lapsas medī kopīgi, bet vai arī kopīgi dalās

laupījumā, tas vēl ir jautājums. Parasti katra lapsa staigā
savu ceļu un rūpējas par citām tikdaudz, cik tas arī viņai
noderīgs. Pat iemīlējušās lapsas turas kopā tikai, kamēr

viņu mīlestība turpinās, un pēc riesta laika tūliņ šķiras.
Lapsa ar citiem dzīvniekiem draudzējas vai biedrojas ļoti
maz. Tomēr dažkārt novērots, ka lapsas draudzējušās pat

ar savu nāvīgo ienaidnieku — suni, kaut gan tas noticis

tikai retos izņēmuma gadījumos. Arī viņas attiecības pret

tās kaimiņu āpsi nevar uzskatīt par draudzīgām, jo kūmi-

ņam nekādā ziņā nerūp pats āpsis, bet gan tikai tā mājo-
klis. Lapsa paņem pēdējo savā īpašumā, mazākais pa da-

ļai, āpsim neko daudz nejautājot. Sevišķus niķus vai viltu

āpša padzīšanai viņa nelieto. Vecais nostāsts: „Tiklīdz

āpsis izgājis, viņa notašķī tam alas ieeju ar saviem mē-

sliem; atgriezies, āpsis sajūt lielu riebumu pret tādu smir-

doņu un pamet savu alu un midzeni, kuru tad lapsai ir ērti

ieņemt," pēc AdolfaMillera (Mūller) piedzīvojumiem

jānoraida uz teiku valsti. Lapsa tūliņ apmetas jaunajā

dzīvoklī, no āpša neaizņemtās alas daļās. Ja āpsis neatrod

par labāku izvākties, tad viņa mājo kopā ar to vienā alā.

Par tik dažādu līdziemītnieku draudzīgu sadzīvi nevar būt

runas, pat gluži otrādi. Kāda lapsa, ziņo virsmežzinis

Hoffmans, iebēga no dzinējiem āpša alā un bija jāiz-
rok. Tā kā uznāca nakts, tad alas priekšā sakūra uguni
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un rakšanu turpināja otrā dienā. Izrokot vairākas bedres,
beidzot atrada nevis lapsu, bet tikai tās galvu, kaudzīti iz-

plūkātas vilnas un smiltīs svaigas asinis. Alas iemītnieki,
saniknoti par ziemas guļas traucēšanu, barbariskā kārtā

bija piemērojuši savas mājas tiesības un aprījuši kūmiņu,
kuram nebija vairs nekādaglābiņa.

Lapsu riesta laiks iekrīt februāra vidū un turpinājās
dažas nedēļas, šinī laikā ap mātīti salasās vairāki tēviņi,
seko viņai uz katra solīša un līdzīgi suņiem apstāj to no

visām pusēm. Tagad viņu riešana dzirdama biežāk kā jeb-

kad; atsevišķo „kavalieru" starpā tiek izstrīdētas arī lie-

las ķildas. Bieži divi tēviņi ar lielāko niknumu plēšas vie-

nas mātītes dēļ. Ēģiptē, kur lapsas daudz neuzmanīgākas
nekā pie mums, tās pārojas klajā laukā, un savā mīlas uz-

budinājumā nereti aizmirstās tik tāļu, ka pielaiž cilvēku

ļoti tuvu. Es pats reiz ar lodi nogalināju tēviņu, kas paš-
laik pārojās ar mātīti. Tāpat reiz nošāva lapsu kāds no

maniem turienes medību biedriem. Arī pie mums uz lau-

kiem lapsas dažreiz pārojas klajā laukā, „klajā tuksnesī,"
kā izteicas Ādolfs Millers, kas pats to noskatījies.
Parasti lapsas tomēr pārojas alas iekšienē; vismaz fon

Bišof shauzens to tā apgalvo, jo pats to novērojis.
Tad alā notiekot pastāvīga skraidīšana šurp un turp, kā to

varot labi dzirdēt arī ārpusē, pie tam tiekot trokšņots,
rūkts un „kladzināts", itkā āpšu suns dzenātu lapsu pa

alu. Divās alās, kuras lika atrakt Bišofshauzens, atradās

tēviņš un mātīte, šīs alas atradās blakus un bija savie-

notas ar divām pakavveidīgām ejām. Jusdamās grūta, mā-

tīte atkal atstāj kāzu telpas, laikam lai vieglāk izspruktu

no vēl mīlošo tēviņu vajāšanām un lai labāk varētu atrai-

dīt viņu nesavaldītās prasības. Turpmāk viņa uzturas sar-

gājošos biezokņos, tuvu tai alai, kas izraudzīta dzemdēša-

nai. Pēc Bekmaņa, pa grūsniecības laiku viņa apmeklē un

paplašina vairākas sava novada alas un beidzot klusi apme-

tas tanī, kuras apkārtni pēdējā laikā vismazāk apmeklē-

juši cilvēki un suņi. Vai šī ala apslēpta vai nē, tas maz krīt

svarā. Ja trūkst piemērotas alas, tad viņa izrok pagaidu alu,
vai izraugās sev par dzemdēšanas gultukādu cauru koku/ža-
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garu blāķi, vai biezos krūmos paslēptu nometni, kas sevišķi
rūpīgi tiek ierīkota un izklāta spalvām. „Man zināmi divi

gadījumi," tā ziņo virsmednieks fon Meijerinks

(Meverinck), „kur lapsa bija apbērnojusies caurā ozolā.

Hartes virsmežniecībā pie Nauendcrfas kāds mežsargs bij

izņēmis no tāda ozola septiņus lapsēnus un viņu māti.

Ozols no augšas bija ietrūdējis un caurums tanī bij drusku

dziļāks par vienu metru. Atgriezdamies no medību gā-

jiena reiz maija rītā es ieraudzīju kādā no atsevišķiem cau-

riem ozoliem sastāvošā apgaitā apmēram trīssimts soļu tā-

lumā lēnām kustamies baltu priekšmetu. Es ātri skrēju
uz turieni un ieraudzīju lapsu, kas nesa mājas zosi un paš-
laik taisījās uzkāpt apmēram piecus metrus augstā ozolā,

izlietojot kā pirmo atbalstpunktu sarepē jumu apmēram

pusotra metra augstumā no zemes. Pa to laiku es piegāju
uz septiņdesmit soļiem un gribēju jau šaut, kad lapsa

pēkšņi izmeta zosi un ar dažiem veikliem lēcieniem pa iz-

augumiem uzkāpa ozolā un tur pazuda. Izmētājis ap ozolu

papīra gabaliņus un izbārstījis šaujamo pulveri, es paņēmu
līdz kaklā ievainoto zosi un devos uz māju pēc palīgiem.
Pēc divām stundām es biju atkal atpakaļ, paņēmis līdz da-

žus medniekus ar cirvjiem un trepēm. Es liku dūšīgi dau-

zīt pa koku un nošāvu beidzot izlīdušo lapsu mātīti, kuru

pēc pupiem varēja pazīt par zīdījošu. Tagad viens uzkāpa
ozolā un ar nūju izmeklēja ietrūnējušo, vairāk kā pusotra
metra dziļo caurumu. Tūliņ lapsēni atsaucās. Pēc tam

īstā vietā izcirtām caurumu un izvilkām visu metienu —

četrus apmēram mēnesi vecus lapsēnus."
Jau grūtniecības laikā, kā to noskaidrojis Bi šo fs -

hauzens, māte izplūc sev spalvas uz vēdera, no nabas

līdz kaklam, domājams visvairāk tādēļ, lai gaidāmiem ma-

zuļiem atbrīvotu pupus un sagatavotu mīkstu, siltu midze-

ni. Sešdesmit līdz sešdesmit trīs dienas vai deviņas nedē-

ļas pēc kopošanās, apriļa beigās vai maija sākumā, mātīte

apbērnojas. Viņas mazuļu skaits svārstās starp trim un

divpadsmit, visbiežāk migā atrod četrus līdz septiņus lap-

sēnus. Pēc Pagenštechera pētījumiem viņi dzimst

ar aizvērtām acīm un ausīm. Viņu spalvas viscaur gludas,
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īsas, brūnas, pārmaiņus ar iedzeltenām un iepelēkām ga-

lotnēm, ar palsu, diezgan asi norobežotu lentu pār pieri,
astes gals balts, uz krūtīm mazs, balts, neskaidrs plankums.

Viņi izskatās ārkārtīgi neveikli, izrādās visai nevarīgi un

no sākuma attīstās ļoti lēnām. Agrākais četrpadsmitā die-

nā viņi atver actiņas un ap šo laiku arī visi zobi ir izlīduši.

Māte apietas ar viņiem ļoti maigi un pirmās dienās viņus
nemaz neatstāj, vēlāk tikai uz īsu laiku dziļā krēslā, un

baiļodamās cenšas slēpt viņu uzturas vietu. Pusotra mē-

neša pēc dzimšanas mazie glītie ar sarkanpelēku vilnu ap-
klātie jaunie zagļu junkuri uzdrošinās klusā stundā izlīst

no alas, lai pagozētos saulītē un parotaļātos savā starpā
vai ar iztapīgo māti. Pēdējā bagātīgi piegādā tiem barī-

bu, jau no paša sākuma dzīvus kustoņus: peles, putnēnus,
vardes un vaboles, un māca cerību pilniem audzēkņiem ķert,
mocīt un aprīt minētos kustoņus. Tagad viņa ir uzmanī-

gāka kā jebkad, visnevainīgākās lietās ierauga briesmas

saviem mazuļiem un pie vismazākā trokšņīša tos ieved at-

pakaļ alā; nomanīdama tuvojamies briesmas, tā tūliņ pār-

nes tos uz citu alu, pat stipri vajāta sagrābj vēl kādu ma-

zuli, lai nogādātu to drošībā. Labam novērotājam paretām
izdodas novērot rotaļājošos ģimeni. Sasnieguši zināmu

lielumu, mazie labā laikā no rītiem un vakaros mīl gulēt
alas ieejas priekšā un sagaidīt mātes atgriešanos: ja tā ilgi

kavējas, tad viņi sāk riet un ar to dažreiz paši sevi nodod.

Jau jūlijā mazie pavada māti medībās, vai arī medī paši

uz savu roku, dienā vai krēslā mēģinādami uzklupt zaķē-

niem, pelītēm, putniņiem vai citiem kustonīšiem vai kaut

arī tikai vabolei. Viņiem, saka Čudi (Tschudi), ir jau
visa mātes daba. Garenais, smailais purns naigi seko pa

zemi kustoņu pēdām, smalkās austiņas stāv stāvus, mazās,

pelēkzaļās, uz sāniem zibšņojošās actiņas asi pārskata ap-

kārtni, kuplā astīte seko klusi zemi skarošām pēdām. Te

jaunais mednieks pakāpjas ar priekškājām uz akmeņa un

ošņā gaisu, te viņš krūmos pieplok pie zemes, gaidīdams

ligzdu putnu pārnākšanu, te liekulīgi nevainīgs viņš no-

stājas kalnos pie kūts, lai ķertu naktī mundrās peles, kas

šņakarē pa siena smalkumiem. Jūlija beigās jaunie lap-
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sēni galīgi atstāj alu un dodas līdz mātei uz labības lau-

kiem, kas viņiem sola bagātas medības un dod pilnīgu dro-
šību. Pļaujai beidzoties, viņi uzmeklē biezus krūmus, vir-

šājus un niedrājus, pa šo laiku izvērsdami es par krietniem
medniekiem un gudriem meža brāļiem, un beidzot vēlā ru-

denī pilnīgi atšķiras no mātes, lai izmēģinātu laimi paši
uz savu roku.

Zviedru dabas pētnieks Ekstrēms (Eckstrom) pie-
ved gadījumu, kas pierāda lapsas mātes mīlestību. Kādas

muižas tuvumā lapsu pārim bij ala un tanī mazuļi. Pārvald-

nieks sarīkoja medības uz vecām lapsām, bet nevienas ne-

nomedījis, viņš uzdeva strādniekiem atrakt alu. Divus

lapsēnus nogalināja, bet trešo pārvaldnieks paņēma līdz uz

muižu, tam aplika suņa kakla saiti un piesēja pie koka sa-

vas istabas loga priekšā. Tas tika izdarīts tās pašas die-

nas vakarā. Otrā rītā, tiklīdz strādnieki muižā pamodās,
tika aizsūtīts viens vīrs apskatīties, ko dara lapsēns. Pē-

dējais ļoti noskumis stāvēja tanī pašā vietā, bet viņa priek-
šā gulēja trekns tītars ar nokostu galvu. Atsauca meitu —

putnu kūts uzraudzi. Tai ar asarām acīs bija jāatzīstas,
ka vakar aizmirsuse iedzīt tītarus. Sīkāk pārmeklējot iz-

rādījās, ka vecā lapsa pa nakti bija nokodusi četrpadsmit

tītarus, kuru saplosītie ķermeņi mētājās šur tur pagalmā

un laidarā; vienu, kā jau minēts, viņa bija nolikusi sava

piesietā mazuļa priekšā.
Kamēr mātīte vēl dzīva, tikmēr tēviņš nemaz nerūpē-

jas par saviem pēcnācējiem, jo ievērojot daudzlaulību viņa
ciltī, viņš nav vienīgais, kas var skaitīties par šo bērnu

tēvu. Māte izpildīdama savu pienākumu, pūlas paēdināt

savus daudzos pēcnācējus ar savai sugai piemērotu barību.

Savās medībās viņa tagad rīkojas ļoti pārdroši. Sakaitinā-

dama īpašnieku, viņa pēdējā acu priekšā gaišā dienas laikā

saķer, nokož un aiznes pīli no strauta, suņa acu priekšā

vistu no dārza, mednieka stobra priekšā zaķi, stirnu mā-

tes klātbūtnē viņas teļu. Savā alā un tās priekšā viņa
ierīko īstu kautuvi. Tanī pašā laikā tēviņš bezrūpīgi klejo

pa mežiem un laukiem un, pēc Ādolfa Millera vār-

diem, parādās alas priekšā vienīgi sajutis minētās kautu-
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kas. Turpretim, pēc vairāku novērotāju vienprātīgiem zi-

ņojumiem, man šķiet, var ticēt, ka viņš tāpat, kā līdzcietīgā

māte, pieņem bez mātes palikušus lapsēnus un, aizkusti-

nāts no viņu žēlās riešanas, tiem piegādā barību. Izpalī-
dzībā, ar kādu veci lapsu tēviņi un mātītes pažēlo mazus,

nevarīgus un, kas sevišķi no svara, veselus lapsēnus,

parādās cēla īpašība lapsas raksturā, kuru vispār ne par
velti apzīmē par savtīgu. Kādam manam draugam izbēga

noķerts, ļoti jauns lapsēns, un tas astoņas dienas palika kā

ūdenī iekritis. Diezgan lielā dārza attālākā stūrī stāvēja

piesiets pieradināts lapsu tēviņš. Kādā vakarā viņu at-

rada rotaļājoties ar zudušo lapsēnu. Jaunais lapsēns, no

cilvēka bīdamies, tūliņ iebēga būdiņā, vecais nostājās ieejas
priekšā un neļāva nevienam tuvoties pie sava audzēkņa.
Šī sirsnīgā gādība turpinājās gandrīz četrpadsmit dienas

pēc šī gadījuma, kamēr lapsēns pēkšņi pazuda un vairs

neatgriezās.

Noķertus jaunus lapsēnus viegli var uzaudzēt, jo viņi
apmierinās ar parasto kucēnu barību un labprāt zīd, ja la-

bas dabas kuce tos laiž pie saviem pupiem un ņem savā

gādībā. Ja ar viņiem daudz nodarbojas, tad tie ātri pie-
rod un iepriecina ar savu mundrumu un veiklību. No vai-

rākām manis audzētām lapsām, stāsta Lenčs, pēdējā
bija mātīte, par visām rāmāka, jo visjaunākā tā nonāca

manās rokās. Jau no paša sākuma viņa tūliņ ēda pasniegto

barību, tomēr bija tik ļaunprātīga un rijīga, ka dabūjusi
kādu garšigu kumosu, pastāvīgi rūca un koda sprosta sal-

mus un kokus, lai gan neviens viņu netraucēja. Draudzīgā

apiešanās padarīja viņu drīz tik rāmu, ka tā man atļāva iz-

ņemt no savas asiņainās rīkles pašlaik kā nokostu trusi un

tā vietā ielikt pirkstu. Pat pilnīgi pieaugusi, viņa ļoti lab-

prāt rotaļājās galvenā kārtā ar mani un ļoti priecājās par

katru manu apmeklējumu: kā suns vēdināja ar asti un

smilkstēdama lēkāja man apkārt. Tikpat draudzīga viņa
bija pret katru svešu cilvēku; mani no svešiem viņa prata

atšķirt jau no piecdesmit soļu attāluma. leraudzījusi sve-

šus nākot gar mājas stūri, viņa priecīgi smilkstēdama aici-
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nāja nākt pie sevis. Man un brālim viņa parasti tādu godu
neparādīja, lai gan abi mēs viņu barojām; šķiet, viņa zi-

nāja, ka mēs tā kā tā nāksim. Ja tuvojās suns, vienalga
liels vai mazs, ar atņirgtiem zobiem un dzirkstošām acīm

lapsa lēca tam pretīm. Kā nakti, tā dienu viņa bija vienādi
mundra. Graust ar taukiem smērētus apavus un uz tiem

vārtīties tai bija vislielākā bauda. No sākuma viņa dzīvoja
nepiesieta sevišķi celtā būdiņā. Ja es iemetu būdiņā dzīvu

kustoni, piem. lielu niknu kāmi, tad viņa nekavējoši ar

dzirkstošām acīm klusu zagās tuvāk un glūnoši nogulās.
Kāmis spurc, klabina zobus un nikni metas tai virsū. Viņa
izvairās un, veikli izgrozīdamās, lēkā kāmim apkārt un aug-
stu pār galvu, laizdama darbā ķetnas un zobus. Kāmim

nemitīgi jāgrozās viņai līdz un jāapsviežas. Noguris grie-

sties, viņš beidzot noguļas augšpēdus un mēģina atgaiņāties
gan ar nagiem, gan ar zobiem. Lapsa zin, ka kāmis uz mu-

guras nevar griesties: viņa iet tam tuvu apkārt un piespiež

piecelties. Kamēr kāmis sviežas uz kājām, lapsa to sagrābj

pie kakla un nokož. Ja kāmis iespiežas kaktā, tad lapsa,

nespēdama piekļūt, prot to citādi pievarēt. Viņa ķircina
to tik ilgi, kamēr kāmis, ļoti noskaities, lēc pretīm. Nav

pēdējais vēl uz zemes, kad viņa to saķer. — Kādā miglainā
naktī lapsai radās iespēja atstāt būdiņu, tā aizgāja uz mežu

pastaigāties. Otrā dienā tā bija nokļuvuse Reinhards-

brunnā. Viņa bija ļāvusēs iedzīvotājiem sevi pievilināt.
Tie to bija saņēmuši cieti un atveda pie manis. Kad otr-

reiz viņa bez atļaujas bija aizgājuse pastaigāties, es viņu
nejauši satiku mežā. Prieka pilna viņa man slējās klāt un

es varēju viņu saņemt ciet. Pirmo reiz, kad tai apliku
kakla saiti, viņa no dusmām lēca trīs olektes augstu. Ga-

līgi piesieta, viņa smilkstēja un izmisuma pilna locījās un

grozījās, itkā ciestu visstiprākās vēdera sāpes, vairākas

dienas negribēja ne ēst, ne dzert. Kad reiz es iemetu bū-

diņā labi lielu runci, lapsa palika gluži traka: spurca, rūca,
sacēla stāvus visas spalvas, taisīja milzīgus lēcienus un li-

kās nobijusēs. Pret mani turpretim viņa izrādījās daudz

drošsirdīgāka. Reiz, kad viņu ķircināju, tā zaudēja pacie-
tību un iekoda man rokā. Es viņai iesitu pliķi, tā man at-
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kal iekoda, arī es tūdaļ iesitu. Pēc trešā kodiena es viņu

saķēru pie kakla saites un ar nūjiņu dūšīgi izpēru; viņa

palika vēl niknāka un, nespēdama savaldīt dusmas, vēl ar-

vien grasījās man kost. Tā bija vienīgā reiza, kur viņa
mani vai kādu citu būtu ar nolūku koduse, lai gan cilvēki

ikdienas vairākus gadus ar viņu rotaļājās un dažreiz pat
to ķircināja.

Skaistu nostāstu par lapsu sniedz Jeg cr s (Jāger),
bijušais Vīnes zvēru dārza priekšnieks; dārzs, par nožē-

lošanu bankrotēja. „Lapsa kūmiņš, šis vidus laiku kustoņu
teiku varonis un bīstāms ienaidnieks visiem, kas lido un

lien, še zvēru dārzā spēlē nožēlojamu lomu. Šis klaidonis

nepadodas godīgai audzināšanai. Tā ka viņam nevar ierā-

dīt dārzā brīvākās rotaļu telpas, tad viņu nosoda uz nospie-
došu vientulību kādā būrī, un iznākums ir tas pats, kā ar

cilvēku noziedznieku, kuru iesloga atsevišķā kamerā. Vel-

tīgi dažas reizas izmēģinājusēs atgūt brīvību, lapsa vienal-

dzīgi padodas savam liktenim. Viņas garīgie spēki zaudē

savu elastību; augu dienu viņa sēž nogrimuse bezdarbībā,

vienaldzīgi aplūko savus novērotājus un savā gūstniecības
dzīvē izrāda izcilus padevību, kā visgudrākais prātnieks.
Šis lielākais kustoņu valsts gudrinieks, spējīgākais, pat

asprātīgākais izgudrotājs, pilnīgi attēlo atsevišķā
kamerā ieslodzītu politisku noziedznieku, kas ir daudz

par lepnu, lai atklātu savas iekšējās ciešanas par ļaunu

prieku saviem mocītājiem. Tāpēc man ir nepatīkami sa-

ņemt šādu brīvdomātāju no jebkura zvēru dārza labvēļa,
kurš lūdz mani uzņemt to savā gādībā. Tad es sevī ieraugu
cietuma uzraugu un tādos gadījumos atrodu par labāku šo

nabaga velnu apžēlot ar pulveri un skrotīm, nekā ikdienas

lasīt pārmetumus viņa acīs, ka brīvībai radītas būtnes es

turu smacējošā gūstniecībā.
Tādas augstākā mērā nevalstiskas sajūtas noveda mani

reiz pie domām lapsu kūmiņu iemest lāču būdā. Es neva-

rēju vairs ilgāk panest viņa pārmetumu pilno skatu. No

šī stāvokļa viņš katrā ziņā bija jāatbrīvo, vienalga, dzīvs

vai miris. Vai viņš patiešām bija tas, par ko viņu tur:

veiklais izgudrotājs, kas nekad nemulst, kas prot iejusties

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" V.
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visos apstākļos, tad viņam arī vajadzētu prast piemēro-
ties tai nelaipnai sabiedrībai, ko tam varēja dot lāča

sprosts. Ja ne, tad priekš viņa bija vienalga, vai viņu apēd
kāds no lāčiem vai arī viņa dzīvībai padara galu pistoles
lode. īsi sakot, kādā jaukā dienā mans draugs kūmiņš, pēc
vairāku mēnešu ilgas vientulības bija nonācis piepēži tādā

stāvoklī, kas bij pilnīgi cienīgs, lai viņš tanī parādītu savu

mākslu dzīvot. Pirmajā acumirklī viņš laikam jutās tikpat

savādi, kā lielpilsētas švīts, kas nonācis kādā zemnieku kā-

zu viesu starpā. Bet acīmredzot viņamtūliņ ienācaprātā tei-

ciens: „Bažīties nav nozīmes." Ar tādu pat vienaldzību, ar

kādu švīts sakārto savu kakla saiti, viņš nopurināja savu

kažoku un tā kā tam trūka skatāmā stikla, tad viņš četrus

nelaipnos lempjus aplūkoja ar sava paša acīm. Kā jau arvien

parasts, sievietes izrāda vislielāko ziņkārību, un ballē ne-

glītās visuzmanīgāk aplūko katru no jauna pienākušo de-

jotāju, tā arī mūsu sprosta klibojošā lāča jaunkundze bija

pirmā klāt, lai aplūkotu un apostītu glīto zēnu. Kūmiņš
izturēja šo apskati ar apbrīnojamu mieru. Bet kad lācene

pievirzījās viņa sejai par daudz aizdomīgā tuvumā, viņš
tai pārvilka pār seju ar zobiem, un tādā kārtā to pārlie-

cināja, ka viņš kura katra mīlestību nepieņem. Lācene

pārsteigta drusku noslaucīja savu purnu un palika stāvot

cienīgā attālumā no viņa. Pa to laiku lapsiņa, turpat uz

vietas stāvot, uzmanīgi pētīja apkārtni, un atradusi uz

āru izbūvētā torņa stūrī sev sevišķi noderīgu vietu, viņa ar

dažiem skaistiem lēcieniem to arī ieņēma. Nebija ilgi jā-

gaida, kad visa lāču sprosta sabiedrība tai pieteica savu ap-

meklējumu. Bezgala komiski bija noskatīties, ka visi četri

pinkainie zvēri, kuru acu skati nesolīja neko labu, slēgtā

pusriņķī nostājušies aplūkoja stūrī iespiesto, slaido pienācē-

ju un uz vēderiem līzdami tam arvien vairāk un vairāk tu-

vojās. Pie lapsas nekāds iekšējs uzbudinājums nebija no-

manāms. Viņa mierīgi skatījās saviem pretiniekiem acīs,

un ja kāds no tiempastiepa savu degunu tāļāk par pārējiem,
tad viņš dabūja asiņainu purnu. Te nu pierādījās tā pa-

tiesība, ka tikai paša nelaime ir visas gudrības māte. Ka-

tram no četriem lāčiem vajadzēja dabūt asiņainu purnu, lai
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nonāktu pie tās pārliecības, ka kūmiņš ir gudrs diezgan,
lai prastu apieties arī ar lāčiem. Tomēr viņu saprašanai

par godu jāliecina, ka šī pārliecība pie viņiem parādījās

ļoti ātri. Lāči viens pēc otra rūkdami atvilkās atpakaļ,
un lapsai bij atkal brīva izredze. Bezrūpīgi viņa devās

ceļā un ar apbrīnojamu mieru pārmeklēja savu jauno dzī-

ves vietu; viņa izvēlējās sev vietu dienas atpūtai starp da-

žiem lielākiem akmeņiem. Lāči, no pirmās sadursmes mā-

cību dabūjuši, lika savu viesi mierā un atrada sev citu no-

darbošanos, kamēr kūmiņš saveda kārtībā savu spalvu.
Pēc nedaudzām dienām viņš lāču sprostā jutās pilnīgi kā

mājās. Viņš turēja zem sava goda ar lāčiem ielaisties kaut

kādās tuvākās attiecībās, un pēdējie ieskatīja par labāku

atstāt šo savādnieku viņa paša ziņā, nekā dabūt atkal asi-

ņainus purnus. Cik maz kūmiņš par viņiem interesējās,
redzams no tā, ka viņš savu dzīves veidu ne drusku nepār-

grozīja. Kamēr lāči pa dienām daudz bija nodarbināti ar

aplūkotājiem, viņš lepnā mierā palika savā vietiņā sēžot;

turpretī naktīs, kad viņa līdziedzīvotāji gulēja cietā miegā,

viņš izdarīja savus ceļojumus pa sprostu. īsi sakot, viņš
nevienam nepievienojās un dzīvoja kā dižciltīgais starp
zemniekiem. Tā kā viņš visus apstākļus prata izmantot

sev par labu, tad arī viņš sev izvēlējās par atpūtas vietu

koku, kas bija novietots sprostā lāčiem priekš kāpšanas,

un neskatoties uz to, ka viņš radīts dzīvei uz lidzenas ze-

mes, prata ar veiklu lēcienu nokļūt pirmā sazarojumā, kur

viņš ierīkojās uz guļu ar tādu bezrūpību, itkā viņš vienī-

gais būtu kungs šaī sprostā. Ja nejauši kādam no lāčiem

ienāca prātā uzkāpt kokā, tad viņš uzlīda augstākā žubu-

ro jumā, un tiklīdz lācis sasniedza pirmo sazarojumu, viņš
ar priekšzīmīgu vienaldzību tam uzlēca uz muguras un no

turienes zemē. Kad ziemas aukstums sāka spiesties cauri

pat lapsas biezajam kažokam, viņš nodeva vislabāko aplie-
cību par savām spējām iedzīvoties visdažādākos apstākļos.
Tā kā lāči nedeva viņam neko tādu, kas varētu apmierināt

viņa garigās prasības, tad viņš nekavējoši pūlējās iegūt
no' saviem pinkainajiem saimniekiem kaut miesīgus labu-

mus. Tā tad naktī viņš gāja lāču kūtī un ar viņam tik
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īpatnējo mieru likās gulēt starp krācošiem lāčiem, ielīda

pat starp viņu ķetnām, itkā viņam būtu darīšana ar diviem

vilnas maisiem. Acīmredzot, ka lāču saime bija par šo

nekaunību tā pārsteigta, ka viņa šim nenovēršamajam lik-

tenim, t. i. būt draugam kūmiņam par spilvenu un matraci,

mierīgi padevās. Skaistākais pie visa tā vēl bija tas, ka

no šīm tīri praktiskām attiecībām neizveidojās nekāda īsta

draudzība. Kad lapsa savu mērķi, t. i. siltumu bija sasnie-

gusi, tad viņa negrieza vairs ne mazāko vērību uz savām

dzīvājām siltuma pudelēm, bet mierīgi ieņēma savu vietu

un pavadīja dienu kā īsta vientule. Jāatzīstas, ka mēģi-

nājums, kas ar lapsu tika izdarīts, nebija priekš viņas no

vieglajiem: bet viņa pārbaudījumu izturēja ar īstu mei-

stara izveicību. Un ne tikai taī ziņā, ka viņa tik ātri prata
iedzīvoties jaunajos apstākļos, bet viņa prata arī no tiem

iegūt priekš sevis iespējamo labumu. Katram zvēru dārza

apmeklētājam viņa pierādija, ka izglītots cilvēks var tikt

galā pat ar visrupj āķiem neliešiem, ja tik viņš turas pie

pamatdomas: „bažīties nav vērts."

No medniekiem lapsa kūmiņš ir ļoti ienīdēts un gadu

no gada skaitās par izraidītu dzīvnieku, kas netiek no

likuma aizsargāts: viņam nav tāda laika, kad tas tiktu

taupīts. Viņu šauj, ķer, ģiftē, izrok no viņa drošās paslēp-
tuves un nosit ar nūju, dzen viņu līdz nāvei, izvelk to ar

viļķa palīdzību no zemes, īsi sakot, pūlas viņu iznīdēt kur

un kad vien tas ir iespējams. Ja viņš nebūtu tik gudrs un

viltīgs, tad cilvēks sen jau būtu to pilnīgi iznīcinājis. Pie

visiem medniekiem ir kā evaņģēlijs, kam neticēt ir vis-

lielākā ķecerība, ka lapsa ir viens no viskaitīgākiem dzīv-

niekiem uz zemes lodes un tāpēc iznīdams ar ādu un spalvu,

ar bērniem un bērnu bērniem. Citādi tik atklātā mednieka

daba nebaidās ne no kādiem līdzekļiem, pat no viszemākiem

un riebīgākiem, ja rodas iespēja iznīdēt kādu lapsu. No

mednieka viedokļa, kura acīs mežs un lauks liekas tikai

medījuma dēļ pastāvam, šāda nepielūdzama un gandrīz ne-

cilvēciska rīcība liekas būt attaisnojama; no katra cita vie-

dokļa tomēr tas tā nav. Jo mežs un lauks nepastāv un ne-
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tiek kopts tikai stirnu, zaķu, medņu, teteru, meža irbju,

laukirbju un fazānu dēļ, bet viņš kalpo nesalīdzināmi aug-

stākiem mērķiem. Tāpēc arī meža un lauku saimnieku pie-
nākums ir pēc iespējas no viņiem atturēt visu to, kas sa-

šaurina viņu ienesīgumu vai tiem citādi kā kaitē. Neviens

nopietni neņemsies apgalvot, ka kāds no iepriekš minētiem

medījamiem kustoņiem atnestu mūsu laukiem un mežiem

kādu labumu: taisni otrādi, visas še minētās sugas skaitās

pie kaitīgiem dzīvniekiem. No viņiem nodarītos zaudēju-
mus mēs gan varam neievērot un tiem piedot, bet ne no-

liegt. Viss ieguvums no šiem dzīvniekiem neatsver zaudē-

jumus, ko viņi nodara: katra stirna, katrs zaķis noēd daudz

vairāk stādu vielu nekā viņi ienes. Jau no tā vien var taisīt

slēdzienu, ka plēsējs, kas pamazina šo dzīvnieku skaitu,
stigri ņemot, nevar tikt pieskaitīts pie kaitīgiem, bet gan

pie derīgiem kustoņiem. Dzīvnieku skaita ierobežošana ir

tomēr vēl mazākais lapsas kūmiņa nopelna: nesalīdzināmi

lielāks tas ir ar to, ka viņš iznīdē peles. Šie tik ļoti kaitīgie

grauzēji, kā jau agrāk pieminēts, ir viņa galvenā barība:

viņš nenoķer viņu tikai tikdaudz vien, cik viņam barībai

vajadzīgs, divdesmit līdz trīsdesmit gabalu vienai ēdiena

reizei, bet arī tad, kad viņš ir pilnīgi paēdis, tas ar lielu

patiku turpina peļu medības, nokož šos meža un lauku po-

stītājus un atstāj viņus guļot. Caur to viņš top tik lielā

mērā noderīgs, ka viņa darbība ganbūtu pelnījusi vispārēju
ievērību un nevis nicināšanu. Es nebūt negribu noliegt tos

viņa grēkus, ko viņš nodara; jo es ļoti labi zinu, ka viņš

netaupa nevienu vājāku radījumu, noēd daudzus derīgus

putnus un izposta viņu ligzdas, ka viņš putnu kūtīs slep-
kavo tāpat kā cauna un pastrādā arī vēl citus nedarbus:

bet visu to katrā ziņā atsver tas labums, ko viņš atnes.

Medniekiem viņš nodara jūtamus zaudējumus, bet mežā un

laukā viņš atnes vairāk labuma nekā ļauna. Ka mednieks

viņu nīst un vajā, tas ir saprotams; arī tas, ja nolaidīgs

zemnieks, kas savu sētu netur kārtībā un vistu kūti pa

nakti tur neaizslēgtu, visu nelaimi, ja viņš par to tiek pēc

tasnības nosodīts, nogriež uz lapsu kūmiņu, vēl ir sapro-

tams; bet ja dabas pētnieks, kā to dara G ī b c 1 s (Giebel),
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var bez atturēšanās piebalsot mednieku un zemnieku pa-
zudinošam spriedumam, to es nevaru saprast.

Vispār es prasu tikai, lai pārtrauc vēl tagad izplatītos
mednieka necienīgos izskaušanas paņēmienus, bet nekādā

ziņā neprasu lapsas aizsardzību. Taisni medības uz šo mūsu

viltīgāko savvaļā dzīvojošo dzīvnieku var dot sevišķu bau-

dījumu un atmaksājas apmēram tikpat labi kā katras citas

medības. Parasti lapsu nonāvē medībās ar dzinējiem, bet

te tomēr ir jābūt sevišķi uzmanīgam, jo kūmiņš pat tad,

ja tam dzenas pakaļ labi suņi, neskries uz labu laimi, bet

izvēlēsies ceļu ar apdomu, ar lielu rūpību ievērodams katru

mazāko troksnīti, katru kustību no sarga puses; drīz te,

drīz tur viņš pabāzīs savu degunu no biezokņa un apskatīs

ļaudis un tad tikai ātri dosies pāri mednieku linijai. Pie

lielas uzmanības viņu var nošaut arī no kādas gaidvietas,

ja viņu pievilina ar skaņām, kas līdzīgas jauna zaķa vai arī

peles skaņām; var viņu arī gaišā mēnesnīcā nošaut no šau-

jamās būdas, kas izrakta zemē, noslēpta biezos krūmos un

pārklāta no virsus ar zemēm un sūnu, un kuras priekšā
atrodas brīvs, pēc iespējas no krūmiem iežogots, laukums,
uz kuru lapsu izvilina ar maitas palīdzību. Apbrīnošanas

cienīga ir tā pašsavaldīšanās, kādu izrāda no šāviena ievai-

nota lapsa. Ļoti reti viņa izdod kādu vaidošu skaņu, biežāk

gan viņas izturēšanās ir tāda, kas liecina par varonību.

V i n k c 1 s bija ar lodi pāršāvis kādai lapsai kāju cieši zem

lāpstiņas. Bēgot kāja tai sitās ap galvu; par to noskaitu-

sies viņa grozīja purnu uz vienu un otru pusi, tad ātri

nokoda ievainoto kāju un bija atkal tikpat izveicīga, itkā

tai nekas nekaitētu. Vispār lapsai ir apbrīnojami sīksta

dzīvība.

Dzīvu lapsu ķer ar visāda veida lamatām, bet visbiežāk

gan tā saucamos gulbja kaklos un šķīvja dzelžos vai arī tā

saucamās mākslīgās alās. Pēdējās ierīko lapsas alas tuvumā

un tās sastāv no vienas ejas, kas izliekta pakavveidīgi un

kam ir tikai viena ieeja, šīs ejas pakaļējā daļa ir drusku

plašāka un novietota augstāk, lai te nesakrātos ūdens,

iekšpuse ir no visām pusēm izlikta akmens plāksnēm. Virs

bedres tūliņ apakš zemes atrodas lielāka plāksne, kuru bez
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lielām pūlēm var nocelt. Kad naktī lapsa ir izgājusi uz

medībām, tad klusu jāpielien pie viņas apdzīvotās alas un

jāaizbāž tur visas ejas. Atgriezusies no medībām lapsa
velti meklēs iekļūt savā mājoklī un baidīdamās, ka diena

to nepārsteidz, bēgs mākslīgi ierīkotās alas ejās, no ku-

rienes viņa dienābez kādām grūtībām ir izceļama.
Ir tīri neticami, saka Vink c 1 s, cik uzmanīgi lapsa

izturas tādās vietās, kur viņai ierīkoti slazdi. Man bija
kādreiz laime būt par aculiecinieku, kad kādā aukstā ziemā

tika uzstādītas dzelzis kādai lapsai. Tikko sāka tumst, kad

attecēja arī kūmiņš bada dzīts. Uzcītīgi un bez rūpēm

viņš uzlasīja attālākos kumosus; tiklīdz kādu apēdis, viņš

omulīgi atsēdās un vēdināja ar savu asti. Jo tuvāk viņš
nāca tai vietai, kur atradās dzelzis, jo uzmanīgāks tas tapa,
jo ilgāk viņš apdomājās līdz iedrošinājās kumosu ņemt, un

jo biežāk skraidīja ap šo vietu. Katrā ziņā ne mazāk kā

desmit minūtes viņš palika nekustoši stāvot ta kumosa

priekšā, kas atradās uz lamatām, skatījās uz to ar neaprak-
stāmu kārumu, bet neuzdrošinājās to tomēr aiztikt, līdz

bija trīs līdz četras reizes apskrējis laukumam apkārt.

Beidzot, kad viņam likās, ka tam nekas nedraud, viņš piegā-

ja atkal pie lamatām, izstiepa priekškāju pēc kumosa, bet

nevarēja to vēl sasniegt. Atkal pauze, kuras laikā viņš, kā

iepriekš, acis nenolaidis skatījās uz kumosu, kas atradās uz

lamatām. Beidzot viņš kā izmisumā ātri ķēra pēc tā, un

tai pašā acumirklī lamatas sažņaudza viņa kaklu.

Daudzajiem iznīdēšanas līdzekļiem jaunākā laikā pie-

vienojušās arī ģifts. Ar to aukstās ziemās apkaisa maitu

vai arī gaļas gabalus, ko izliek tādās vietās, kur lapsas mēdz

staigāt, un panākumi pa lielākai daļai ir nodrošināti. Na-

baga šķelmis, ne jau bez apdoma, bet badadzīts, uzlasa šos

kumosus un dažus acumirkļus vēlāk ir jau pagalam. Tālāk

par trīsdesmit līdz astoņdesmit metru no tās vietas, kur

bija ģifts, neviena lapsa netiek; bet neviena nepaliek arī

uz vietas; lielākā daļa paiet astoņus līdz desmit metrus tāļu
un tad nokrīt.

„Ja lapsa mirst, tad iegūst tās ādu," šim mednieku

sakāmam vārdam nozīme nav zudusi arī tagad. Lapsas
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ādas gan pie mums netiek sevišķi meklētas, bet jo vairāk

polarzemēs, Krievijā, Turcijā un visā Sibirijā. Pie mon-

goļiem, pēc Radd es, sarkano lapsu cieni vairāk nekā

citas un viņa ādas tur ari daudz dārgāk samaksā nekā Vā-

cijā. Rad dc s laikā vairākas reizes lapsu ādas tika iemai-

nītas pret divi līdz trīs Sibīrijas caunu ādām. Labākās

ādas, pēc L o m cr a domām, nāk no Norvēģijas, Zviedrijas
un lekškrievijas; tad pēc kārtas seko arvien sliktākas ādas

no Sibirijas, Dānijas, Šveices, Bavārijas, štirijas, Ziemeļ-
vācijas, Reinzemes, Francijas, Itālijas un Spānijas.

Mēs tagad cienām tikai lapsas ādu, bet mūsu priekš-
teči turēja par vērtīgu visu dzīvnieku: visas viņa ķermeņa

atsevišķās daļas tika izlietotas sevišķā kārtā ārstniecības

nolūkiem. No pūšļotājiem 17. gadusimtenī lietotais lapsas

ķermenis atvietoja gandrīz visus no mums tagad lietotos

ārstniecības preparātus. Ja kāds tagadnes pūšļotājs grib
ko tuvāku zināt, tad viņam tikai jāuzšķir vecā Gesnera

darbi: tur viņš atradīs sīki aprakstītus visdažādākos ārstē-

šanas līdzekļus un viņu pielietošanu ļaužu krāpšanai.
Bez cilvēka lapsai ir vēl diezgan daudz citu ienaidnieku.

Ne tikai vilks viņu ķer un apēd, bet arī suņiem ir pret viņu
tik liels naids, ka tie vismaz to saplēš. levērības cienīgs ir

tas apstāklis, ka grūsnējas un zīdījošas lapsu mātītes vī-

riešu kārtas suņi saudz un pat nevajā. Pārējie zīdītāji ne-

var kūmiņam neko darīt, bet starp putniem viņam ir vairāki

ļoti ievērojami ienaidnieki. Vanags bez kādas apdomāšanās
aiznes jaunos lapsēnus, klinšu ērglis pat pieaugušas lapsas,
lai gan viņam dažreiz pie tam iziet bēdīgi, ču d i atstāsta

tādu gadījumu. „Kāda lapsa, kas skrēja pār glečeri, tika

zibeņa ātrumā saķerta no klinšu ērgļa un uznesta augstu

gaisā. Plēsējs drīz vien iesāka neparastā kārtā kustināt

spārnus un pazuda aiz kādas kalnu muguras. Novērotājs

uzkāpa līdz tai vietai un te, viņam par lielu brīnumu, bultas

ātrumā paskrēja garām lapsa: otrā kalna pusē viņš atrada

mirstošo ērgli ar pārkostām krūtīm. Lapsai bija izdevies

pastiept kaklu, saķert laupītāju aiz rīkles un to pārkost.
Ar labpatiku viņa devās no cīņas vietas prom, bet laikam

gan nespēja visu mūžu aizmirst šalcošo ceļojumu pa gaisu.
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Pārējās dzīvnieku klasēs lapsai nav tādu ienaidnieku, kas

viņai varētu būt bīstami, bet gan tādi, kas viņu apgrūtina,

kā, piemēram, blusas. Ka viņa rūpīgi mazgājoties sadzenot

blusas sūnu kušķī, ko viņa turot zobos, un kušķi tad prom

aizsviežot no šiem nepatīkamiem viesiem atbrīvojoties —

ir pasakas.
Ir zināms, ka lapsa slimo ar tām pašām slimībām, ar

ko slimo suns, un pat šausmīgā trakuma sērga tai neiet

secen. Ir pat zināmi tādi piemēri, kur viņa no šīs nejaukās
kaites dzīta dienas laikā ieskrien sādžā un tad te sakož

visus, kas viņai pagadās ceļā.

Par īstu kūmiņa attēlu var uzskatīt pelēko jeb
sudraba lapsu (Canis cinereoargentatus), lai gan ne

viņa, bet kāda cita Ziemeļamerikas suga liekas būt lapsas
vietniece rietumos. Pelēkā lapsa atšķiras no mūsējās ar

drusku augstākām kājām un samērā īsāku asti un tikko sa-

sniedz sava radinieka apmērus. Viņas garums ir 1,05 līdz

1,1 metri, no ka apmēram 40 centimetri ir astes garums;

augstums pie skausta ir apmēram 30 centimetri. Viņas
galvenā spalvas krāsa ir īpatnēji lāsaini pelēka, kas sa-

stādās no melnas un sudraboti pelēkas krāsas un pārklāj

pieri, pakausi, vaigu pakaļējo pusi, galvas vidu un visu virs-

pusi. Atsevišķās spalvas ir pie saknes baltas, tālāk melnas

un pret galu ar platiem baltiem gredzeniem. Vaigi un pa-

kakle ir dzelteni balti, ausis un kakla sānu daļas pelēki dzel-

tenīgas, apakšējās ķermeņa daļas dzeltenīgi baltā krāsā;

pār krūtīm iet tumša krūšu lenta; uz priekškājām ir melna

švītra; pēdīgi aste ir virspusē melna, apakšpusē rūzgani
sarkana un galā pelēka.

Pēc 0 d i b o n a (Audubon) ziņām pelēkā lapsa ir sa-

stopama vairāk Ziemeļamerikas dienvidus nekā ziemeļu
štatos; uz ziemeļiem no Maines viņa liekas nemaz vairs

nav sastopama. Jaunajā Anglijā un Kanādā viņa ir ļoti
reti sastopama, Pensilvanijā un Ņudžersejā apmēram tik-

pat bieži kā sarkanā lapsa; dienvidus štatos turpretī, iz-
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ņemot Vjrģinijas kalnājus, viņa ir vienīgā lapsu suga, un

Floridā, Misisipi un Luizianas štatos viņa pat ir neparasti
bieži sastopama. Uz rietumiem viņa izplatās līdz pat Ka-

lifornijai.
Ir grūti pasacīt, kādā ziņā pelēkā lapsa atšķiras no

mūsu lapsas kūmiņa un viņa radiniekiem. Man pazīstamie

tēlojumi, starp kuriem odiboņ a apraksts ieņem izcilus

vietu, līdzinās mūsu lapsas dzīves aprakstam tā, kā viena

ola otrai. Neskatoties uz viņas augstākajām kājām, pelēkā

lapsa nevarot tik ātri un izturīgi rikšot kā kūmiņš, vai kā

Amerikas sarkanā lapsa jeb ātrā lapsa; visā pārējā

viņa ar savu izturēšanos un uzstāšanos gan no saviem radi-

niekiem, kā liekas, sevišķi neatšķiras. Grūti pieietami un

lielākiem plēsējiem necaurejami biezokņi un klinšu aizas

ar iedobumiem un plaisām ir viņas dzīves vietas; uzturas

vietas apkārtne ar jūrmalu sākot un beidzot ar zemnieku

sētu ir viņas medību apgabals. Vai viņa ar lielāku kāri

nekā kūmiņš un sarkanā lapsa medī purvu putnus un vai

retāk nekā minētie ielaužas vistu kūtīs, to es atstāju ne-

izšķirtu. odibon s apgalvo, ka viņa esot daudz bailīgāka
un tramīgāka nekā sarkanā lapsa un steidzīgi bēgot ne tikai

sunim ierejoties, bet pat zaram iebrikšķoties; daudz vai

neko par to arī nedzirdot, ka viņa izdarītu laupīšanas no-

lūkā uzbrukumus aizsargātām vistu kūtīm vai aitu pulkiem;
bet šis autors tomēr uzsver, ka dzīvnieks dienvidos tāpat
tiek nīsts un vajāts, kā sarkanā lapsa ziemeļos. Pēdējo,
saka mūsu uzticības vīrs, var salīdzināt ar viltīgu un drošu

laupītāju, pirmo ar zagli; tomēr abu sugu mātītes, kad

viņām ir bērni, ir vienādi drošsirdīgas. Tāpat kā kūmiņš,
arī pelēkā lapsa visvairāk mīl medīt peles un žurkas, sevišķi
pļavu peles un kokvilnas žurkas, bet nenicina arī visu citu,
kas vien baudāms. odib on s tēlo ļoti uzskatamā veidā,
kā šis dzīvnieks, līdzīgi labam dzinēju sunim, rūpīgi izman-

todams vēju, pielien koku paipalu rindai un laimīgi vienu

no šiem putniem aiznes. Viņš stāsta, ka kādā aukstā lie-

tainā ceļojuma dienā tie ieraudzījuši kādu pelēko lapsu, kas

izgājusi uz medībām apmēram tā, kā to dara putnu suns.

Tā lēni līda pa augsto zāli un piepēži, pieplakusi pie zemes,
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palika stāvot. Kādu acumirkli vēlāk viņa atkal piecēlās un

lēni un uzmanīgi līda atkal uz priekšu, savu purnu šad un

tad augstu gaisā izceldama un uz visām pusēm grozīdama.
Beidzot likās, ka viņa par savu medījumu ir droša un gāja
taisnā virzienā uz priekšu, tomēr to viņa darīja vēl arvien

ar lielu uzmanību, dažbrīd līzdama uz priekšu pie zemes

pieplakusi; šad un tad tā pazuda no mūsu acīm, līdz mēs

to atkal ieraudzījām tad, kad viņa pirms lēciena bija pēdējo
reizi apstājusies. Mēs nemanījām, ka viņa kustinātu asti,
kā to tādos gadījumos var novērot pie mūsu māju kaķa.
Ausis tai bija uz leju noliektas, galva bija pacelta tikai

pārs collas pār zemi: tādā stāvoklī viņa palika apmēram
pusminūti un tad ar spēcīgu lēcienu metās virsū savam

medījumam. Līdz mums atlidoja švīkstoņa, ko radīja pai-

palu bara pacelšanās gaisā, un divi vai trīs asas ķērcošas
skaņas; ar saviem panākumiem apmierinātais plēsējs drīz

pēc tam parādījās ar koku paipalu mutē. Mums gan ieroči

bij līdz un mēs būtu varējuši to nošaut, bet kādēļ. Viņa
mums bija pierādījusi, ka viņa ne tikai pieder pie suņiem,
bet var darīt tāpat kā to dara labs putnu suns, bez tam

viņa likumīgā ceļā bija ieguvusi sev barību: kādēļ tad viņu
nonāvēt?" Bet mazāk žēlsirdīgi noskaņots cilvēks ir tad,
kad redz no viņas izpostītās tītaru un citu derīgu putnu
ligzdas; tad top saprotams, ka viņu tāpat vajā kā viņas
radiniekus. Tāpat viņa ēd dažādu sugu augu vielas. Kāds

lauku saimnieks Ņujorkas štatā darīja odibo nu uzma-

nīgu uz kādu kukurūzas lauku, kur nezināmi dzīvnieki, kuri

bij barojušies no kukurūzas vālītēm, bij nodarījuši zaudē-

jumus, kas bij diezgan ievērojami. Dzīvnieka pēdas rādīja,
ka vainīgais ir sudraba lapsa, un šie iepriekšējie uzskati par

to, kas ir bijis zaglis, apstiprinājās, kad trīs lapsas izdevās

noķert.

Karolinā pelēkā lapsa atnesas pēdējās marta vai arī

pirmajās apriļa dienās, ziemeļu štatos drusku vēlāk. Ap-
mēram trīs mēnešus mazuļi paliek mātes apsardzībā un iz-

klīst, tiklīdz ir jau tapuši tik patstāvīgi, ka var iesākt

dzīvot to vientuļo dzīvi, kādu dzīvo viņu vecāki. Arī tad,
kad tie ir jau pilnīgi izauguši, viņus tomēr var viegli at-
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šķirt no vecajiem, jo viņi ir samērā mazāk apdomīgi; se-

višķi viegli tos ir atšķirt medībās, kuras sarīko ar suņiem:
viņi tikai visļaunākā gadījumā meklē glābiņu ilgstošā bēg-

šanā, bet visbiežāk gan glābjas piemērotākos kokos, kamēr

piedzīvojušās vecās lapsas bieži vien prot ar visādu mākslu

un viltību palīdzību izbēgt no sava nāvīgā ienaidnieka. At-

tiecībā uz medībām un citiem iznīcināšanas līdzekļiem par

pelēko lapsu var sacīt to pašu, ko par mūsu lapsu.

Noķerta pelēkā lapsa izturas galvenos vilcienos tāpat
kā viņas radinieks, Eiropas lapsa, tomēr viņu nekad ne-

varot pilnīgi pieradināt un vienmēr viņa uzglabājot nepār-

varamu tieksmi pēc brīvības.

No pārējām lapsu sugām es varu te minēt vēl tikai

tas, kas ievērojamas ar savu īpatnējo dzīves veidu vai uz-

krītoši atšķiras savā spalvas krāsā. f*ie šīs ģintas mazā-

kām sugām pieder mūsu kūmiņa kaimiņš Āzijā, ko krievi

sauc par kors ak v, mongoļi par „kirsa" vai „kirassu",
kazaki par „korrsuk" un „stepnaja ļisica" — stepju lapsa

(Canis corsac). Par mūsu kūmiņu viņa ir augumā stipri

mazāka, jo kopējais ķermeņa garums sasniedz ne vairāk

par 90 centimetriem, no kā 55 līdz 60 centimetri ir astes

garums. Savā būtībā un izskatā tā ļoti līdzinās savam radi-

niekam, tomēr ir samērā augstāka un ar īsāku asti, arī acu

redzoklis ir apaļāks. Biezās spalvas nokrāsa ir mazāk mai-

nīga nekā pie vilka un lapsas, tomēr ta mainas pēc gada
laikiem. Jaunā vasaras spalva ir sarkanīgā krāsā, pēc tam

augošā, kā arī šo un vilnu vēlāk pāraugošā tā saucamā

ziemas spalva ir ar platu sudrabbaltu gredzenu un tumšā-

kiem galiem, caur ko rodas te vairāk sarkanīga, te atkal

vairāk iebālgana kopējā nokrāsa.

Korsaka izplatības apgabals stiepjas no stepēm, kas

atrodas ap Kaspijas jūru, līdz pat Mongoiijai; tomēr šis

dzīvnieks sastopams tikai apgabalos, kam ir stepju vai

tuksneša daba, bet nekad mežos un līdz ar to arī kalnājos.
Sava izplatības apgabala ziemeļu daļā viņš neskaitāmā dau-
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dzumā ieceļo katru gadu un līdz ar pavasara iestāšanos do-

das atkal atpakaļ. Vispār viņam nav noteiktas dzīves

vietas, jo viņš tikpat maz kā vilks un lapsa rok sev īpašas

alas, bet klejo apkārt un ļaunākā gadījumā atdusas zem

klajas debess vai arī izlieto stepju murkšķu alas, kas viņam

pa ceļam atgadās, varbūt dažreiz viņas iepriekš drusku

paplašinājis, šādās stepju murkšķu alās bieži varot uz-

iet vairākus vai mazākais divus korsakus, kas norāda uz

to, ka šis dzīvnieks ir sabiedriskāks nekā mūsu kūmiņš.
Alpu zaķi un dažādas racēju peles liekas būt viņu galvenā
barība; bez tam viņš medī arī putnus, ķirzakas un vardes,
laikam arī lielākus kukaiņus, tāpat pie gadījuma arī sien-

āžus. Viņa vairošanās vēsture liekas būt vēl maz izpētīta;
vismaz man nav nekas noteikts zināms par šo viņa dzīves

posmu.

Pateicoties mīkstajai biezajai ziemas spalvai, kas labi

izskatās, viņu ar lielu uzcītību medī, sevišķi ķirģizi, kara-

kalpaki, turkmēņi un citas otrpus Uraliem dzīvojošas no-

madu ciltis. Visi iedomājamie līdzekļi tiek izlietoti, lai

viņu varētu iegūt. Bez lamatām un cilpām, ko izliek pie

viņa alu izejas, viņu medī arī ar suņiem, ko nostāda pie
alas ejām, kamēr viņu pašu no turienes izkvēpina. Ja viņš
mēģina glābties bēgot, tad tas ir katrā ziņā pazudis. Bez

suņiem tatāri priekš viņa norīko vēl citus daudz briesmī-

gākus dzīvniekus. Viņi izlieto tā gūstīšanai pieradinātus
klinšu ērgļus un arī medību vanagus, un saprotams, ka no

šiem spārnotiem plēsējiem mūsu nabaga šķelmis nespēj iz-

bēgt. Minētās ciltis vien katru gadu laiž pārdošanā līdz

piecdesmit tūkstošu ādu, neskaitot te klāt, ko viņi paši
izlieto.

Arī dzīvnieku valstī labās dzimtās ir sastopami izdzi-

muši locekļi; arī te ir radinieki, kas miesīgi stāv ļoti tuvu,
bet garīgi viscaur atšķiras. Tāds novirzījies dzīvnieks ir

ledus lapsa, mūsu kūmiņam tuvu stāvošs radinieks,
kas tomēr tikumos un dzīves veidā no viņa uzkrītoši atšķi-
ras: tas ir vientiesīgākais un taī pašā laikā uzbāzīgākais,

muļķīgākais un tomēr arī viltīgākais no visiem lapsu cilts

piederīgiem. Ne no viena dzīvnieka es savos daudzgadīgos
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ceļojumos neesmu bijis tā pārsteigts un novests tādā iz-

brīnā, kā taisni no ledus lapsas. Neviens man pazīstams

zīdītājs, putns, un neviens mugurkaula dzīvnieks vispār
liekas tik stūrgalvīgi nepieturas pie reiz ierastā un neviens

tik ietiepīgi nelaiž pār galvu visus piedzīvojumus kā šī zie-

meļu lapsa, šī mūsu lapsas vistuvākā radiniece, kur mēs

zinām, ka lapsa tik pārsteidzošā kārtā prot iedzīvoties

katros apstākļos un uz labāko prot izmantot savus piedzī-
vojumus.

Ledus, polāro jeb klinšu lapsu (Canis
1 a g o p v s), pateicoties viņas strupajam un resnajam pur-

nam, īsajām apaļīgajām ausīm, zemajām kājām, ķepām,
kas tāpat kā viss pārējais ķermenis pārklāts biezu spalvu,
ļoti kuplai biezai astei un sevišķai krāsai, — Gre j s

(Gray) pieskaita Leucocvon apakšģintai. Viņa ir mazāka

nekā mūsu lapsa, apmēram 95 centimetrus gara, no kā ba-

gātīga trešdaļa nāk uz astes rēķina. Vasarā tā nes zemes

vai klinšu krāsas apģērbu, ziemā turpretim viņas apģērbs
ir sniega krāsā vai arī tumšs. Drīz pēc spalvu mešanas

laika, kas skatoties pēc viņas dzimtenes un apgabala iestā-

jas vasarā vai nu agrāk vai vēlāk, bet parasti jūnijā, sāk

augt ķermeņa virspusē un ārpusē zemesbrūnas spalvas, kas

atsit vairāk vai mazāk pelēku, šīfera vai arī zilganu no-

krāsu, uz sejas un ķermeņa apakšpusē turpretim aug balta

spalva; šīs kopā ar vēlāk augošo tādas pašas krāsas vil-

naino spalvu rada šīs lapsas vasaras kažoku. Ar laiku

spalva top garāka un biezāka, pateicoties tam, ka atsevišķās
spalvas arvien vēl turpina augt, un tā līdz ar rudens iestā-

šanos kažoks jau ir palicis ļoti biezs. Tagad lēnām sākas

šīs spalvas pārkrāsošanās. Atsevišķo spalvu gali nobālē

un top balti, bet viņu vēl nav tik daudz, lai aizsegtu tumšo

pamatu, un tā rodas pelēcīgi lāsaina krāsa. Bet spalvu

galu izbalēšana arvien vēl turpinās; rodas atsevišķi balti

laukumi un beidzot balts pārklājs, zem kura paspīd tumšo

mīksto vilnas spalvu krāsa. Ar laiku izbāl arī šī vilna kopā

ar sarveidīgo spalvu līdz pat saknēm, un, līdz ar ziemas

sākumu, viss lapsas kažoks ir tīrā baltā krāsā. Spalvu

augšana un nobālešana paātrinās, kā es to esmu novēro-
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jis pie visiem man pazīstamiem savvaļā dzīvojošiem su-

ņiem un plēsējiem vispāi līdz ar to, ka bez laika iestājas
nejauks un auksts laiks; dubultā spalvu augšana, t. i. otr-

reizējā spalvu nomešana un jaunu augšana, pēc maniem,

pie noķertām ledus lapsām ļoti rūpīgi izdarītiem novēroju-

miem, tomēr nenotiek. Bet ir arī tādas ledus lapsas, kam

ziemas kažoks nav vis balts, bet gan brūnganā šīfera krāsā,

brūngani zilā vai brūnā krāsā. Domāja, ka tā ir īpaša le-

dus lapsu suga. Grenlandeseskimosi B r a v n a m (Brown)

apgalvoja, ka dažreiz sastopot arī baltas mātītes ar ziliem

mazuļiem un otrādi, un tāpēc tā sauktās zilās lapsas,
kas pēc mūsu novērojumiem pie noķērtām lapsām arī ve-

cumā savu krāsu nemaina, tāpat kā raibi plankumainās le-

dus lapsas, ir uzlūkojamas kā biežāk sastopamās baltās lap-

sas pasugas. Pēc Ņūtona (Newton), Islandē ir sasto-

pamas tikai zilās lapsas, varbūt pateicoties tam, ka uz šīs

salas ir samērā piemīlīgāks klimats. Uz špicbergenas sa-

lām turpretim, cik tas mums līdz šim zināms, ir sastopama
tikai baltā lapsa. Jāatzīmē tomēr tas, ka kāda Pēterpilī

gūstā, siltā istabā turēta baltā lapsa, pārmainīja savu

krāsu pret baltu taī pašā laikā, kā brīvībā dzīvojošās.

Kā jau nosaukums rāda, ledus lapsa apdzīvo polāros

apgabalus vai tādas zemes, kur ir daudz ledus, tikpat Vecā

kā Jaunā Pasaulē; uz salām viņa sastopama ne retāk kā

uz cietzemes. Jāpieņem, ka viņa izplatījusies pa visu ze-

mes lodes ziemeļu apgabalu ar ledus kalnu palīdzību; vis-

maz ledus lapsa ir bieži redzēta peldam pa jūru uz šiem

dabīgajiem plostiem vai arī viņu bieži sastop kā vienīgo
cietzemes zīdītāju un pārsteidzoši lielā skaitā uz salām, kas

atrodas tāļu no citām; tā tad būtu jāpieņem, ka te viņa ir

kādreiz ieceļojusi. Aiz brīvas gribas viņa gan neiet pāri

par 60. grādu ziemeļu platumā uz dienvidus pusi; kā iz-

ņēmums viņa zemākos platuma grādos sastopama tikai Si-

birijā. Visos apgabalos, kur tā ir sastopama, viņa ir ļoti
bieži sastopama, visbiežāk tomēr uz salām, no kurienes tā

nevar tik viegli izceļot. Tāpēc tāļu ziemeļos dzīvojošās
tautas to ļoti labi pazīst.
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Tikai pirms negaisa un tādās vietās, kur viņa nejūtas
īsti droša, ledus lapsa noslēpjas alās vai klinšu plaisās vai

arī izrok sev zemē alas; no šīm paslēptuvēm viņa uzdroši-

nās iziet tikai naktī, lai tad dotos meklēt sev medījumu.
Tomēr visās citās vietās, kur viņai dienas laikā nav vaja-

dzīgs slēpties no cilvēka, tā nenopūlas ar alu rakšanu, bet

paslēpjas zem akmeņiem, krūmājos un līdzīgās paslēptuvēs
un glūn no turienes uz laupījumu. Uztura ziņā viņa neni-

cina neko un ņem par labu katru barību, ko dod dzīvnieku

valsts. Starp zīdītājiem viņai krīt par laupījumu visi tie,
kurus viņa var pārspēt; vismīļāk gan viņa medī peles.

Lemmingu ceļojumus tā pavada jūdzēm tāļu un seko tiem

pat pār upēm un jūrām, tā kā pat apgalvo, ka bieži vien ce-

turtā daļā no šo racēju peļu gājiena krītot tai par upuri.
No putnu klases priekšstāvjiem tā medī sniega vistas, lau-

ku tātiņus, jūrmalas un ezeru putnus, ja tik viņa tiem var

piekļūt klāt; sevišķi kaitīga viņa ir putnu perēkļiem. Bez

tam tā lieto visu, ko no dzīvnieku valsts priekšstāvjiem iz-

met jūra, vienalga, pie kādas dzīvnieku klases tie arī nepie-
derētu. No bada spiesta, tā ēd pat dzīvnieku atkritumus

un citas tamlīdzīgas lietas vai arī iezogas mājās un zog te

visu, ko vien var aiznest, dažreiz pat sev pilnīgi nederīgas
lietas. Kad barības ir daudz, tad tā vienu daļu no tās ap-

rok zemē, lai vajadzības gadījumā to atkal izraktu, šos

tavus pieliekamos kambarus, pēc tam, kad tie piepildīti,

viņa aizrok cieti un ar purna palīdzību nolīdzina taī vietā

zemi tā, ka nevar manīt vairs ne mazāko pēdu. Uz špic-

bergenas salas, pēc Ņūtona, viņa sastopama ļoti lielā skai-

tā. „Mēs viņu bieži redzējām," saka jau pieminētais pēt-

nieks, „klinšu tuvumā, uz kurām perēja alkas, un arī visu

laiku dzirdējām viņas riešanu. Viņa patiesībā ir visbrie-

smīgākais ienaidnieks visiem uz salām dzīvojošiem putniem,
un bailes no viņas liekas galvenā kārtā iespaido perēšanas
vietu izvēli. Ko viņa medī tad, kad jūras putni salu at-

stāj un tur paliek tikai sniega vista, tas priekš manis ir

viens no visgrūtāk atbildamiem jautājumiem. Lielākā le-

dus lapsu daļa tur tomēr paliek, un tās esot ziemā tikpat
dzīvas un darbīgas kā vasarā. Uz špicbergenas neaug ne-
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kādas ogas, kas varētu uzturēt tās dzīvību, un pie atklātās

jūras viņa nemaz netiek. Jāpieņem, ka viņa sev pārtikas

krājumus ir sagādājusi jau vasarā. Varētu būt, ka tam

nolūkam ir noderējuši gliemēži, kuru čaulas es lielā vai-

rumā atradu uz kāda šlūdona morēnas."

Ledus lapsu bieži sastop sabiedrībās, lai gan viņu star-

pā nevalda sevišķa vienprātība; bieži starp viņām notiek

asiņainas cīņas, kas priekš skatītāja ir ļoti uzjautrinošas.
Viena pie tam ķer otru, nosviež to pie zemes, min ar kā-

jām un tur viņu tik ilgi cieti, līdz viņa domā, ka nu ir diez-

gan ilgi to kodusi. Pie tam cīkstoņi brēc tāpat kā kaķi,
turpretim kad viņi paliek nepacietīgi, tie kauc skaļā balsī.

Šo dzīvnieku garīgās spējas nebūt nav mazas; bet ne-

skatoties uz to, pie viņu izturēšanās var novērot vislielā-

kās pretrunas, un bieži vien ir jāšaubās par to, kā novēr-

tēt vienu vai otru viņu darbību. Izmanību, viltību, izvei-

cību, īsi sakot saprātu, uzrādīja visas lapsas, kuras tika

novērotas; turpat varēja arī novērot tādu muļķīgu pār-

drošību kā ne pie viena cita dzīvnieka. Par to es esmu per-

sonīgi pārliecinājies. Mēs, mans ziemeļu mednieks un

es, sastapām pēc saules rieta Norvēģijas Doverfjeldā vienu

no šīm lapsām un izšāvām no bises uz viņu sept i ņ as

reizes, jo nevarējām krēslā viņu labi nomērķēt un no-

šaut. Lapsa no tā neaizbēga, bet sekoja mums kā

labi audzināts suns savam saimniekam

kādas divdesmit minūtes ilgi un tikai tur,
kur klinšainais apgabals beidzās, viņa ieskatīja par labāku

griezties atpakaļ. Ar labi mērķētiem akmeņu sviedieniem

viņa tāpat nebija aizdzenama, kā viņa nebēga no tai ga-

rām svilpojošām lodēm. Mans mednieks man stāstīja, ka

viņš šo dzīvnieku vairākas reizes noķēris ar roku, jo lapsa
bez kautrēšanās pienākuse tam klāt un ziņkārīgi jautā-

joši nosēdusies tam priekšā. Kādreiz ledus lapsas sa-

grauzušas tam ziemeļbrieža ādas segu, zem kuras tas bija
nolicies gulēt. Viņa kalnos vientuļi stāvošā būda ziemā

tika no lapsām kārtīgi aplaupīta un tam bija jāķēras pie
īstiem aizsargu līdzekļiem, lai no šiem uzbāzīgajiem dzīv-

niekiem tiktu vaļā.
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Pilnīgāko un saistošāko aprakstu par šiem dzīvniekiem

ir devis jau pagājušā gadu simtenī pazīstamais jūras brau-

cējs Ste 11 er s ; es turu par lietderīgu, te viņa ziņoju-
mu atstāstīt.

„No četrkājainiem cietzemes dzīvniekiem uz Bēringa
salas dzīvo tikai klinšu jeb ledus lapsa, kas bez šaubām

te atnesta ar peldošo ledu; barodamās no tā, ko jūra izmet,

viņa te ir savairojusies neaprakstāmi lielā skaitā. Mūsu

uzturēšanās laikā uz šis salas es esmu pamatīgi iepazinies

ar šī dzīvnieka dabu, kurš nekaunībā, viltībā un blēņošanās
kārē tāļu pārsniedz parasto lapsu. Viņas ielauzās mūsu

mitekļos tik dienā kā naktī un zaga visu, ko spēja aiznest,

pat tādas lietas, kas tām pilnīgi nederīgas, kā nažus, spie-

ķus, maisus, kurpes, zeķes, cepures v. t. t. Ar nesapro-

tamu mākslu viņas prata no mūsu pārtikas mucām

novelt slogus, kas bija līdz pudu smagi, un izzagt no turie-

nes gaļu, tā kā mēs vainu no sākuma nemaz neiedrošinā-

jāmies tām pierakstīt. Ja mēs dīrājām kādu dzīvnieku,

tad bieži notika, ka pie tam mēs nodūrām ar mūsu nažiem

divas līdz trīs lapsas, jo viņas gribēja mums gaļu no ro-

kām izraut. Ja mēs kaut ko labi aprakām un vēl noslodzī-

jām ar akmeņiem, tad viņas ne tikai to atrada, bet līdzīgi
cilvēkiem ar plecu palīdzību nobīdīja akmeņus nost un zem

tiem gulēdamas palīdzēja pie tam viena otrai ar visiem

spēkiem. Ja mēs ko noglabājām gaisā, kāda staba galā,
tad viņas parakās zem tā, līdz stabs apgāzās, vai arī viena

no viņām kā pērtiķis vai kaķis uzlīda augšā un tur nogla-
bāto nosvieda ar lielu izveicību un izmanību zemē. Viņas

novēroja visu mūsu darbošanos un sekoja mums vienmēr,
lai mēs darījām ko darīdami. Ja jūra izmeta kādu dzīvnie-

ku, tad viņas to apēda, mums par lielu zaudējumu, pirms
kāds cilvēks vēl to bija aizskāris. Ja viņas visu nevarēja

uz reizi apēst, tad tās tos pa gabaliem aizvilka prom kal-

nos, apraka to zem akmeņiem un skraidīja šurp un turp,
kamēr vēl bija kas ko vilkt. Pie tam citas stāvēja sardzē

un novēroja vai nenāk kāds no cilvēkiem. Ja viņas no tā-

lienes redzēja kādu nākam, tad viss bars darbā apvienojās

un kopējiem spēkiem ieraka smiltīs kādu bebri vai jūras
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lāci tik labi, ka nekā no tā vairs nevarēja manīt. Naktīs,
kad mēs gulējām uz lauka, viņas novilka mums no galvas

naktscepures, kā arī izvilka cimdus, bebru segas un ādas,
uz kurām mēs gulējām, mums no apakšas. Ja mēs uzgulā-
mies uz tikko nonāvētu bebri, lai to no viņām aizsargātu,
tad tās noēda viņa gaļu un iekšas zem mums. Tāpēc mēs

gulējām ar kokiem rokās, lai varētu tās sist un aizbaidīt

tiklīdz viņas mūs uzmodina.

Kur vien ceļā mēs neapsēdāmies, tās jau uz mums gai-

dīja un dzina mūsu klātbūtnē visādus nedarbus, palikdamas
arvien nekaunīgākas; ja mēs mierīgi sēdējām, tad viņas

pienāca pavisam tuvu klāt un noēda siksnas no mūsu pašu
taisītām kurpēm, un, ja mēs to ļāvām, apēda pat kurpes.
Ja mēs izlikāmies guļam, tad viņas mums pie deguna pa-

ošņāja, vai mēs esam dzīvi vai pagalam; ja mēs aizturējām

elpu, tad viņas ķēra mūs pie deguna un gribēja jau iesākt

ēst. Pie mūsu pirmās ierašanās tās, kamēr mēs izrakām

kapus, noēda mūsu miroņiem degunus un roku un kāju
pirkstus, taisījās jau klāt arī mūsu vārgajiem un slimajiem

biedriem, tā kā grūti bija tās aizdzīt. Bez koka rokās ne-

viens nevarēja izdarīt savas dabīgās vajadzības. Katru

rītu mēs redzējām šos nekaunīgos dzīvniekus skraidelējam

ap jūrmalā gulošiem jūras lauvām un jūras lāčiem, tos ap-

ošņājot vai nav viņu starpā kāds nedzīvs; ja viņas tādu

atrada, tad sākās sadalīšana, un viņas visas bija nodarbi-

nātas ar gaļas promvilkšanu.
Tā kā viņas mums nedeva miera ne dienu ne nakti,

tad mēs galu galā bijām par viņām tā sadusmoti, ka sitām

nost jaunas un vecas, darījām tām pāri, kur vien varējām
un pūlējāmies tās visnežēlīgākā kārtā iznīdēt. Kad mēs

rītos uzmodāmies, tad pie mūsu kājām vienmēr gulēja di-

vas vai trīs nosistas lapsas, un es varu sacīt, ka taī laikā,
kamēr es uz šīs salas uzturējos, esmu nositis ne mazāk kā

divi simti šo dzīvnieku. Trešajā dienā pēc mūsu ierašanās

es trīs stundu laikā ar cirvja palīdzību nositu pāri par sep-

tiņdesmit lapsu, no kuru ādām tika uztaisīts mūsu telts

jumts. Uz barību viņas ir tik kāras, ka ja vienā rokā tur

gaļas gabalu, tad otrā var būt cirvis vai koks, lai tās no-
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sistu. Mēs nolikām kādu jūras suni, stāvējām no tā tikai

divi soļi tāļu un aiztaisījām acis itkā mēs tās neredzētu:

drīz vien viņas pienāca klāt un sāka ēst; tās tika nosistas,
bez kā pārējās to būtu pamanījušas un aizbēgušas. Mēs

izrakām bedri un iesviedām tur gaļu vai arī viņu nonāvētās

biedrenes; mēs nespējām ne apskatīties, ka bedre jau bija

viņu pilna, tā ka mēs viņas visas varējām ar nūjām nosist.

Lai gan mēs viņu skaistajām ādām, kuru te gan ir vairāk

kā trešdaļa no zilganās pasugas, nepiegriezām nekādas vē-

rības, pat nevilkām tām nost ādas, tomēr mums visu laiku

bij jābūt ar tām cīņā."
Leduslapsas pārošanās laiks, atbilstot viņas dzimtenes

apstākļiem, iekrīt drusku vēlāk, nekā sarkanai lapsai, proti
aprilī un maijā. Pārošanās tāpat kā pie kaķiem notiek ar

lielu bļaustīšanos. Leduslapsas tad kūleņo dienām un nak-

tīm un greizsirdībā kā suņi neganti plēšas. Jūnija vidū

vai beigās mātīte alā vai klinšu spraugā atnesās deviņiem
līdz desmit, pat divpadsmit mazuļiem. Savu mājokli lapsas
mātītes vismīļāk ierīko kalnos vai to malās. Viņas mīl savus

mazuļus ārkārtīgi, pat par daudz, jo vēlēdamās viņus pa-

sargāt no briesmām, tās tos īstenībā pat nodod: tiklīdz vi-

ņas ierauga cilvēku, kaut arī iztālīm, tās sāk riet kā suņi,
laikam ar nolūku atturēt ļaudis no sava mājokļa. Ja tās

mana, ka mājoklis ir uziets, viņas mazuļus mutē aiznes ap-

slēptākā vietā. Ja bērnus nonāvē, mātes vainīgiem seko

lielā niknumā dienām un naktīm daudzas jūdzes un, kā

saka Ste 11 er s, neatlaižas agrāk, kamēr nav savam ie-

naidniekam nodarījušas nepatikšanas vai pašas nav nosi-

stas.

Leduslapsas medī pa daļai, lai viņas iznīdētu, pa da-

ļai lai iegūtu viņu ādu. Jo ādas ir tumšzilākas, jo viņām
tirdzniecībā ir lielāka vērtība, un starp tumšām un gaišām

izšķir apmēram piecas pakāpes. Ķeršana ir īpatnēja.

Dziļā sniegā lapsas izrok caurumu un dzīvo tā dibenā. Tas

ir laiks, kad ost jaki un samojedi viņas medī visvairāk. Kur

viņas var sasniegt, tur šie ļaudis tās ar platu ziemeļbrieža
raga lāpstu izrok ārā, tūliņ saķer aiz astes un, lai viņas
nonāvētu, sit tās ar galvu pret zemi. Mednieks ļoti drīz
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mana, vai šādā caurumā lapsa atrodas vai ne. Viņš pieliek
ausi pie izejas un ja dzīvnieks iekšā kustas, norok ar lāp-
stu sniegu nost. Gulošu lapsu tas uzmodina un viņa žā-

vājoties un šķaudot nodod savu klātbūtni. Zemē izraktu

alu priekšā liek ganarī tīklus un cilpas. Atskaitot cilvēku,

leduslapsu bīstamie ienaidnieki ir jūras ērgļi. Stellers no-

vērojis, kā jūras ērglis satver nagos leduslapsu, uznes aug-

šup un tad ļauj krist, lai tā pret zemi nosistos.

Jaunībā saķertas leduslapsas diezgan labi pierod un

tās var arī' iemācīt sekot savam saimniekam, kā to dara

suņi. Ar saviem sugas brāļiem viņas vienā būrī labi ne-

satiek. Divas ledulapsas, kuras es kopu, uzbruka trešai

un to nokoda, pie kam nogalinātās brālis cītīgi piepalī-
dzēja.

Ļoti piemīlīgas lapsiņas mājo Āfrikā un Āzijas pie-
robežas daļās, šiem visas suņu dzimtas un sevišķi lapsu

ģintas punduriem ir ļoti gracioza ķermeņa būve. Spalva
ir pelēki dzeltēna. No saviem radiniekiem viņas atšķiras
īpaši ar lielām ausīm, kuras pie divām no viņām tāli pār-
sniedz visus parastos mērus, bet arī pārējo šīs grupas sugu

ausis ir ievērojami lielākas par citu lapsu ausīm.

Viņas apvieno atsevišķā ģintā un sauc par 1 i c 1 a v s v

lapsām jeb fenek i c m, kaut arī viņu zobi ir līdzīgi
citu lapsu zobiem un tādēļ šo dalīšanu var apšaubīt. Katrā

ziņā tā ir noteikti norobežota un viegli pazīstama apakš-

ģinta.
Visas lielausu lapsas spilgti atspoguļo savas dzimte-

nes dabu. Kas kaut arī pavirši pazīst tās zemes apstākļus,
kur viņas mājo, tam viņas acumirklī vajadzēs atzīt par

tuksnešu vai stepju dzīvniekiem, un tam būs iespējams,
neko nezinot par viņu uzturēšanās vietu, viņas tūliņ ierin-

dot starp pārējiem tuksneša vai stepju dzīvniekiem. Lielā

Vismāte piešķir radījumiem, kurus viņa auklē savā klēpī,
arī atbilstošu ģērbu: visi tuksneša dzīvnieki atšķiras no
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pārējiem ne tikai ar savu spalvu, bet vēl vairāk ar savu

vieglo un glīto ķermeņa uzbūvi. Spalvai katrā gadījumā
ir vairāk vai mazāk smilšu krāsa; visas novirzības no

smiltsdzeltenas krāsas ir nesvarīgas. Ķermenis ir samērā

mazs, bet būvēts ļoti graciozi un viegli, kā arī spējīgs uz

ātrākām kustībām un pārsteidzoši izturīgs. Turklāt vi-

siem tuksneša dzīvniekiem ir maņu asums, kādu šādā sa-

skaņā varēs atrast tikai pie nedaudziemcitiem radījumiem

un, beidzot, visos mīt svaigs, priecīgs gars, brīvības mīla,
tiekšanās pēc neatkarības, izcilus pašapziņa. Ne tikai dzel-

tēnbrūnais beduins ir brīvs kā miesīgi un garīgi — tādi

ir ari viņa dzimtenes augstākie dzīvnieki; arī tie dzīvo un

elpo tikai tad, kad atrodas savā tuksnesī. Krāsā atgadās
novirzības un pārmaiņas, garīgā būtībā visi tuksneša dzīv-

nieki ir līdzīgi vai vismaz atgādina viens otru.

Tuksnesis ir par nabadzīgu uzturas ziņā, lai apgā-

dātu lielos dzīvniekus ar barību, tādēļ tur atrodami tikai

samērā mazi, veikli radījumi, kuru nelielam ķermenim va-

jag maz barības. Un arī šo niecīgo barību tie neiegūst
bez grūtībām: tāpēc tuksnesis ir dāvājis saviem bērniem

vajadzīgo izveicību un izturību, izveidojis viņu maņas, lai

tie uztvertu arī to nedaudzo, ko tas viņiem var sniegt. Lie-

lās ausis dod lapsām vai vispār tuksneša dzīvniekiem ie-

spēju uztvert arī mazāko troksni, asās acis sniedz plašu

pārredzi, smalkais deguns noved līdz apziņai katru smaku.

Viņu āda, kura ir vienā krāsā ar zemi, pārsteidzošā kārtā

apslēpj tos no skatiem pat pavisam kailās vietās. Tā vi-

ņas visas izrādās par labipiemērotām dzīvei savā dzimtenē.

Mūsu mazie laupītāji ir arī pilnīgi spējīgi šādos apstākļos
būt par medniekiem. Viņi iegūst vēl vienmēr pietiekoši

laupījumu, lai bez lielām rūpēm varētu sevi uzturēt.

Piemīlīgākais un skaistākais no šiem tuksneša laupī-

tājiem ir fc ne k s jeb tuksneša lapsa (Canis Zerdo),
kurš tuksnesim ir pat vēl vairāk īpatnējs nekā gacele.

Jāiedomājas lapsas seja, tāda pat kā mūsu kūmiņam, maiga

un smalka, izteiksmē blēdiga un viltīga, šinī sejā izceļas
pārs neparasti lielu acu, sejas abās pusēs atrodas varenas

ausis, tik lieliskas ausis, ka līdzīgas nav atrodamas ne ti-
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kai visā lapsu ģintā, bet laikam gan visā suņu dzimtā. Ne-

parasti maigās piemīlīgās kājiņas nes slaido ķermeni, kurš

nobeidzas ar resnu, garu un kuplu asti. No visa dzīvnieka

acumirklī ir redzams, ka viņam vajag būt tikpat izveicīgam,
cik veiklam, un viņa maņu ļoti lielā pilnība ir nomanāma

jau viņa ārējā izskatā.

Dažreiz krēslā dzird klusu spiegšanu, kuru nevar labi

aprakstīt, un, ja palaimējas, redz mūsu feneku lienam starp
smilšu pauguriem, spraugām vai ielejās pa zāli, ārkārtīgi

apdomīgi, ārkārtīgi uzmanīgi, glūnot, skatoties, ošņājot
un klausoties uz visām pusēm. Neko šis slīpētais laupi-

tājs nepalaiž garām nepamanītu. Pēdējais siseņa vakara

lēciens ir sacēlis tik lielu troksni, ka feneka lielās ausis to

ir labi pamanījušas, un piemīlīgais stāvs vairāk aiz ziņ-
kāres nekā izsalkuma dzīts pielien klāt, lai siseni nobeigtu.

Vaj arī izveicīga ķirzaka ir pakustējusies, un acumirklī

parādās feneks, lai redzētu, kas notiek. Vai tam tuksneša

cīrulim, kuram gadās sēdēt tā ceļa tuvumā, kuru feneks

staigā. Viņš ir pazudis, ja tas tikai vienreiz pakustina

spārnu, viņš ir nāvei lemts, ja tas liek atskanēt kaut vie-

nai vienīgai skaņai! Vai arī tuksneša vistai, — tasni vi-

ņai lapsa seko viscītīgāk! Fenekam nevajag saķert daudz:

viens pats medījums sniedz viņam garšīgu cepeti, no kura

pietiek viņam un arī varbūt viņa izsalkušai saimei. Va-

jag redzēt viņu lienam, kad šī klaidoņa smalkais deguns ir

saodis tuksneša vistu virkni! Varbūt tikai viena vai otra

ir krustojuse taku, pa kuru klejo šis novada zaglis, bet

ar to pietiek. Rūpīgi iesākas sekošana pa pēdām, un ar

zemei tuvi pieliektu purnu turpinās tālāk bez skaņas, ne-

dzirdami. Feneks labi pazīst tuksneša vistas un viņa redze

ir labāka nekā parastam ceļotājam. Viņš neļaujas maldi-

nāties no līdzīgas krāsas akmeņiem vai zemes kaudzēm,

jo viņa deguns un ļoti labā dzirde runā līdz savu vārdu

medījuma meklēšanā. Cik arī niecīga nebūtu tā skaņa,
kuru tuksneša vista izdod, kad viņa sakārto savu spalvano

ģērbu, cik maz redzama arī nebūtu kāda rūpju pilna tē-

viņa kustība, kurš arī pusmiegā vēl gādā par savu dro-

šību, un cik arī neievērojama, nebūtu mums neno jaušamā
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smaka, kāda paliek uz vistas ietā ceļa: fenekam viņa nepa-

iet garām. Lūk! viņš ir pilnīgi pārliecinājies un tagad
velkās klāt, lienot gandrīz uz vēdera, nemanāms ne acīm

ne ausim. Tur, aiz beidzamā krūma viņš apstājas. Kā

viņam kvēlo acis, cik izplēstas un uz priekšu saliektas ir

ausis, cik kāri viņš ož pēc jau nogurušā un miegainā putna»
kurš sapņo esam drošībā. Viss viņa stāvs ir dzīvs, un to-

mēr nekāda kustība nav novērojama. Visa lapsas dvē-

sele atspoguļojas viņas sejā, *un tomēr tā ir tik sastingusi

un tikpat mierīga, kā viņa pati, kās vairāk atgādina vei-

dojumu no tuksneša smilts. Te pēkšņs lēciens, īsa spārnu
kulšana: tuksneša vistai ir beigas. Ātri traucas augšup

citas, sasitoties atskan viņu spārni. Viņas maldās naktī

nedroši apkārt un pēc īsa laika atkal atkrīt zālēs, varbūt

nemaz nezinot, kas tas ir bijis par nakts apciemojumu, kas

viņas izbaidījis.
Feneks ir vismazākā no visām lapsām. Kopā ar savu ap-

mēram 20 centimetrus garoasti viņa garums sasniedz lie-

lākais 65 centimetrus un pie skausta tas nav augstāks

par 20 centimetriem. Visa ķermeņa būve ir neparasti

smalka, galva ļoti smaila, lielām acīm ir ieapaļi redzokļi,
kurus ietver brūna varavīksnīte. Bet visīpatnējākais pie
visa dzīvnieka neapšaubāmi ir ausis. Viņas ir gandrīz tik-

pat garas kā galva un vairāk kā pusi no tās platas. Vi-

ņas piešķir dzīvniekam īsti dīvainu izskatu, viņas pat pa-

dara feneku zināmā mērā līdzīgu sikspārnim. Ausu iekšē-

jās malas ir klātas baltiem matiem un pie tam tādēji, ka

iz auss cauruma paceļas divi matu pušķi, kuri, turpinās vir-

zienā uz auss galotni bārdveidīgi, bet tur kļūst īsāki un

retāki. Mazo purnu grezno garas saruveidīgas ūsas, ku-

ras arī ņem dzīvu dalību dzīvnieka ārējā izskata izveido-

šanā. Spalva ir mīksta kā zīds un viņu ziemas laikā pa-

stiprina ļoti bieza vilnas apakšspalva, kura dzīvniekam

spalvu metot atdalās kušķiem, ja ķermenis pieskaras

zariem vai citur. īstenībā nevajadzētu domāt kā fenekam

viņa siltā dzimtenē ir vajadzīga bieza spalva, bet šis sī-

kais zēns, kā rādās, ir ļoti jūtīgs pret aukstumu un viņam
ir vajadzīgs pietiekošs aizsargs. Viņš apdzīvo visus Afri-



kas ziemeļus, bet ir sastopams tikai īstos tuksnešos un pie
tam līdzenumos, kuri ir bagāti ar ūdeni un kuriem ir vai-

rāk stepes izskats, kaut arī viņi nevar uzrādīt īsto stepju

bagātību. Kaut arī piemērotās vietās feneks nav īsti rets,
viņš nebūt nekrīt bieži gūstā, jo ir visai uzmanīgs un ne-

notverams.

Kā lapsas, tā arī feneks ierīko savu mājokli zem zemes,

vismīļāk kosveidīgās zālēs, kuras ir raksturīgas Alžiras

tuksneša apgabala nabadzīgai augu valstij, laikam gan tā-

dēļ, ka viņas tuvumā vienmēr zeme ir drusku cietāka, un

daudzām ejam, kuras ved uz midzeni, ir nodrošināta zi-

nāma izturība. Parasti šīs ejas ir seklas un arī midzenis

neatrodas dziļi zem zemes virsmas. Viņš ir izklāts palmu

šķiedrām, spalvām un matiem un sevišķi izceļas ar savu

lielo tīrību. Feneks prot meistariski rakt. Viņa priekš-

kājas pie tam strādā ātri, ka to kustībām acis nevar se-

kot, šai veiklībai viņam dažkārt ir jāpateicas par savas

dzīvības glābšanu, jo, kad viņu vajā, viņš tieši ierokas

zemē. Arābu jātnieku pavadībā es kādreiz sekoju tuk-

sneša lapsai, kura skrēja nelielā atstatumā no mums, un

ar izbrīnu es redzēju, ka viņa pēkšņi bija pazudusi mūsu

acīm. Bet es pazinu viņas paņēmienus, un viņas viltība

šoreiz viņai slikti pakalpoja. Es nokāpu no zirga, raku vi-

ņai pakaļ, un maniem pavadoņiem gavilējot izvilku pār-

steigto dzīvnieku dzīvu iz viņa slēptuves.
Dienā feneks guļ savā alā. Pie tam viņš saritinājās

kamolā un gandrīz apslēpj savu galvu zem kuplās astes,

tikai ausis paliek brīvas. Niecīgākais troksnis acumirklī

uzbaida gulošo tuksneša lapsu. Ja to pārsteidz, viņa raud

kā mazs bērns un ar to zināmā mērā izrāda nepatīkamo

sajūtu par traucēto mieru. Saulei rietot viņa atstāj alu

un vispirms uzmeklē dzeramo vietu. Pie tam ir novērots,
ka viņa nekad neiet taisni pāri smilšu kāpai, bet vienmēr

uzmeklē kāpas ielejas un tā aizlien projām pēc iespējas
aizsegti. leleju akas ir vienkārši piltuvveidīgi caurumi, jo
smilšainā ar mālu sajauktā zemē nav iespējams ierīkot

vertikāli padziļinātus iedobumus. Apkārt šiem caurumiem

zeme parasti ir mitra un feneksa pēdas ir pietiekoši labi
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redzamas, lai skaidri izšķirtu cieši kopā stāvošo ķetnu
īpatnējo uzbūvi ar sevišķi pie pakaļkājām stipri ārā izau-

gušiem nagiem.
Gūstniecībā feneka sabiedrība ir dzīva un augstākā

mērā uzjautrinoša, sevišķi tad, ja viņš jauns ir nonācis

cilvēka rokās. Viņš ļoti drīz pierod un uzticās savam saim-
niekam. Daži periodi tā, ka viņi seko cilvēkam, staigā šurp
un turp un vakarā atgriežas savā krātiņā. Mani gūstekņi
mīlēja siltumu pār visu, un bieži gadījās, ka viņi vēl kvē-

lojošos kamina pelnos apdedzināja spalvas un ķepas, ne-

gribēdami savu vietu atstāt. Pie saprātīgas apiešanās un

labas kopšanas feneks gūstniecībā var izturēt ilgi. šos

īstos kvēlojošās Saharas dēlus vajag sevišķi sargāt no sa-

aukstēšanās, jo viņi no tās sasirgst ar kādu acu slimību,
kura gandrīz vienmēr beidzas ar nāvi. Visumā ņemot —

feneks ir patīkamākā lapsa visā pasaulē.

Tās no šīs dzimtas sugām, kuras vēl nāksies aprak-

stīt, atšķiras ne tikai ar ārējām pazīmēm no līdz šim pie-
minētām lapsām, bet arī ar savu zobu uzbūvi, un tādēļ
viņas pelna mūsu sevišķu ievērību. Karotes suni

(Otocvon caffer) ārēji atšķir slaidā būve, garās kājas, aste,
kuras garums līdzinājās apmēram pusei no ķermeņa ga-

ruma, īsa galva ar aso purnu, ļoti lielās ausis, kuras no

priekšas izskatās olveidīgas, bet vēl vairāk zobu bagātība,

jo viņam ir 48 zobi un, pretēji visiem plēsīgiem dzīvnie-

kiem, katrā žoklī ir četri vaiga zobi, tā tad augšā par di-

viem, apakšā par vienu zobu vairāk, nekā sunim, šis zobu

skaits tomēr nav sastopams vienmērīgi pie visiem dzīv-

niekiem. Pēc izskata pilnīgi pieauguša karotes suņa ko-

pīgais garums ir 85 līdz 90 centimetri, no kuriem taisni

vienu trešdaļu jārēķina uz asti, skausta augstums ir 35

centimetri. Vispārējā spalvas krāsa ir tumša, pelēkgani

dzeltena ar zaļu nokrāsu, atsevišķās spalvas saknē ir brūn-

ganas, vidū pelēki dzeltēnas vai tumši brūnas, kura kopī-

gais ispaids piešķir ādai minēto krāsu.



Velti esmu pūlējies man pazīstamos dabas stā-

stos un ceļojumu aprakstos atrast vielu kautcik pietieko-
šam karotes suņa dzīves aprakstam. Jo vairāk tādēļ es

esmu pateicīgs savam godātam draugam Fri č a m

(Fritsch) par iespēju padarīt „Dzīvnieku valsti" bagātāku

par sekojošu šī dzīvnieka aprakstu: „Labās Cerības raga

priekškaļņu iebūvieši karotes suni viņa raudošās riešanas

dēļ sauc par gnu-šakali, Sechuanā to sauc par motlozi. Viņa
mīļākā uzturēšanās vieta ir apgabala iekšienes krūmiem ap-

augušās augstās stepes, uz ziemeļiem no Oranžos upes. Ap-
dzīvotās vietās un augšējā Natalā viņš dažreiz gan nonāk,
bet tomēr iepriekš minētās vietās tas sastopams daudz

biežāk nekā te. Dienā viņš, kā to dara citi viņa radinieki,

guļ labi apslēpies biezos krūmos, vai arī tādās termitu

ligzdās, kuras zemes sivēns ir izdobis, naktīs klejo apkārt,
nonāk arī dažreiz nometņu tuvumā, izdodot patiešām no-

žēlojamu vaimanu skaņas. Viņa barība ir mazi dzīvnieki

un dzīvnieku atkritumi, bet sevišķi ceļojošie siseņi, kuru

gājienam viņš seko kā uzticams pavadonis lielā vārnu un

mazu vanagu sabiedrībā. Viņa gaļa pēc izskata ir garšīga,
bet nogāršojot atgādina pretīgi vienmuļīgo siseņu gaļu, ari

mutē no viņas paliek nepatīkama piegarša.

Vēl vairāk par karotes suņiem no saviem radiniekiem

atšķiras līdējkaķu suņi, kaut arī viņu zobi pamatos
saskan ar citu suņu zobu uzbūvi. Pavisam tiem ir 40 zobi.

Bez tam ir novirzības mugurkaula skriemeļu skaita attie-

cībās, proti, ir vairāk krūšu skriemeļu nekā pārējiem su-

ņiem, izņemot karotes suni, un otrādi — mazāk astes skrie-

meļu; atrodamas arī vēl citas ģindeņa īpašības, tomēr vi-

sas šīs novirzības neliekas būt tik svarīgas, kā ģintas vis-

pārējās pazīmes.
Caunu suns (Nvctereutes procvonoides) pēc sava

vispārējā izskata atgādina vairāk cauni nekā suni. Iz-

stiepto, pakaļējā daļā resnāko ķermeni nes zemas, ne-

stipras kājas, galva ir īsa, šaura un smaila, aste ļoti īsa
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un kupla, ausis īsas, platas, noapaļotas un gandrīz pilnīgi

apslēptas ļoti kuplā spalvā, spalvas krāsa kā caunai, ne kā

sunim, izņemot tumšbrūnu, diezgan platu lentu, kura iet

pār pleciem uz priekškājām, un tādas pat kājas, kuru krāsa

arī ir ļoti mainīga, drīz gaišāka, drīz tumšāka. Vasarā

krāsa ir ievērojami tumšāka, jo pēc spalvas mešanas pa-

kāpeniski izaugošo saru veidīgo spalvu gali vēl nav izbā-

lojuši. Dzīvnieka garums, ieskaitot 10 centimetrus garo

asti, ir 75 līdz 80 centimetri, augstums pie skausta tikai

20 centimetri.

Tagad mums ir zināms, ka šis suns ir sastopams ne

tikai Japānā un Ķīnā no Kantonas līdz Amūras upei, bet

laikam gan visā mērēnā Rītazijā un savas izplatības zie-

meļu rītos uziet augšā arī līdz 51. platuma grādam. Amū-

ras augšdaļas apgabalā un tās pietekās viņš rādās būt se-

višķi bieži sastopams. Viņš, cik var vērot, vispār lab-

prātāk uzturās apgabalos, kur ir zivīm bagāti ūdeņi un tā-

dēļ, kur vien iespējams, turas pie upju ielejām. Pēc

Rad dc s pie savvaļā dzīvojošiem un sagūstītiem cauņu

suņiem izdarītiem novērojumiem to dzīves veids ir ap-

mēram šāds: Kā vilks, šakālis un korsaks, tāpat arī cauņu

suns, nesaistoties īsti pie noteiktas vietas, pārstaigā diez-

gan plašu apkaimi, vasarā, varbūt, bez izvēles, ziemā ap-

metoties upju un strautu ielejās. Dienā viņš guļ ierāvies,

galvu un ķepas gandrīz pilnīgi apsedzis ar savu garo spalvu
aiz augstiem doņu ceriem, kuri viņa iemīļoto ieleju zemāko

daļu padara necaurejamu, varbūt arī atstātos lapsu un citu

dzīvnieku midzeņos; nakti tas iziet uz medībām. Viņš ne-

skrien ātri, viņa kustībām ir līdzība ar lienošo kaķi, viņš
bieži izliec muguru līkā kuprī un taisa piepēžus sānu lēcie-

nus. Kā lapsa viņš nakti labprāt iet uz ledu, pēc iespējas
iet pa savām vecajām pēdām, taisa mazākus lēcienus nekā

kūmiņš, reti liek visas četras kājas vienā linijā un biežāk

lēc, nekā rikšo. Viņa balss ir klusa ņaudēšana, dusmās

viņš īpatnēji ņurd, kam parasti seko ļoti stiepta žēla smilk-

stēšana. Dienā bikls un bailīgs, viņš nakti dūšīgi pretojas

pat sunim, kurš ir stiprāks par viņu. Maz uzmanīgs un

ļoti rijīgs, viņš viegli krīt par upuri slazdiem un ģiftij.
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Vismīļāk viņš medī peles un zivis. Peles viņš ķer vasarā

kopā ar citiem savas sugas īpatņiem vai saviem ģimenes

locekļiem un šinī nolūkā dodas uz kalnu līdzenumiem. Sa-

biedrība izklīst no viena punkta loka liniju virzienā, sa-

stopas atkal otrā galā un tā turpina tālāk medības. Zivis

viņš tāpat kā lapsa medī cītīgi, tāpēc staigā un glūn ap

visiem strautiem un upēm un vispār ēd zvīņotos ūdens

iemītniekus tik labprāt, ka, kamēr viņam to netrūkst, tas

neaiztiek augstāko mugurkaulnieku gaļu. Astoņus līdz

desmit sprīžus garas zivis viņš apēd vienā reizē, bez kā

būtu apmierināts — pat gluži otrādi, viņš rādās būt gluži

nepieēdināms, ja viņa priekšā atrodas viņa iemīļotais
ēdiens. Tikko ķertām vai no jauna viņam piesviestām
zivīm tas ātri dažas reizes kož galvā, lai droši pārliecinātos,
ka tās viņam neizbēgs. Bez tam viņš ir ļoti kārs uz dažāda

veida augu vielām, piemēram ogām, āboliem, pēc birar-

tunguzu apliecinājumiem arī uz ozolu zīlēm. Viņš vairāk

kā jebkurš suns pieder pie visēdējiem. Ziemu viņš, blakus

minot, tikai tad pavada laukā, ja tas nav atradis izdevību

nobaroties. Pretējā gadījumā viņš pēc tam, kad, līdzīgi
lācim un āpsim, ir uzlasījis nokritušos meža ābolus, no-

vembrī noliekas uz ne sevišķi garu ziemas miegu atstātās

lapsu alās vai dziļākās zemes ejās, arī šinī ziņā vairāk at-

gādinot zināmas caunes, nekā suņus. Ziemas mēnešos

Ra d d c viņu kalnos sastapa visai reti un dabūja zināt par
šo patiešām pārsteidzošo apstākli no tunguziem, kuri, kā

visas tautas, kas pārtiek no medībām, ir ļoti pareizi no-

vērotāji. Tie viņam vēl ziņoja, ka mūsu suns pārziemojot
tikai no sala aizsargātās alās.

Par pārejas locēkli no suņiem uz radniecīgām hijenām
skaita hijenu suni, kurš ir viena no ievērojamākām

sugām suņu dzimtā un pie tam ar skaistāko ādas zīmējumu.

Viņš ir arī paaugstināts par atsevišķas ģintas priekšstāvi,
kaut arī viņa zobi nav droši atšķirami no citu suņu zobiem

un arī galvas kauss pamatos līdzinājās suņu galvas kausam.
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Pēc Pagenstechera pētījumiem, zobi atšķiras no

vilka zobiem tikai ar to, ka pēdējais augšējais dzeroklis
vilkam ir trīsstūrains un mazs, bet te četrstūrains un liels,
starpzobi, kuri citiem suņiem ir mazi, hijenu sunim ir lieli

un pakaļējie izveido pakaļgalā divus lielus zāģveidīgus ro-

bus. Galvas kauss līdzinājās samērā mazam, drusku īsam,
dupenam suņu galvas kausam ar plati stāvošām acīm.

Hijenu suns (Lvcaon pictus) sasniedz garumā no

1,35 līdz 1,50 metrus, no kuriem 35 līdz 40 centimetri nāk

uz asti; augstums pie skausta ir 70 līdz 75 centimetri un

svars no 30 līdz 35 kilogramiem, tā tad viņam ir pamaza
vilka vai vidēji liela miesnieka suņa lielums; augumā viņam
ir lielāka līdzība ar pēdējo. Nevarēs gan atrast divus šos

suņus, kuru ādas zīmējums būtu pilnīgi vienāds, tikai uz

galvas un pakauša zīmējumam ir zināma pastāvība. Balts,
melns un okerdzeltens ir pamatkrāsas. Pie vieniem val-

došā krāsa ir balta, pie otriem melna, un līdzīgi tam arī

pamata krāsa, no kuras gaišākie vai tumšākie laukumi at-

šķiras diezgan spilgti.
Kā to māca jaunākie pētījumi, hijenu suns ir izplatīts

plašā Āfrikas daļā. Viņš ir īsts stepju dzīvnieks, raibs ap-

ģērbā un dzīvs garā. Suņa īpatnības viņā izteicas galvenā
kārtā. Viņš ir dienas un nakts dzīvnieks un mīl lielas sa-

biedrības, tādēļ viņu vienmēr atrod savienojušos pulciņiem
vai bariem, no trīsdesmit līdz četrdesmit īpatņu lieliem.

Agrāk Kapzemē viņš bija bieža parādība un daudzos ziņo-
jumos viņš ir minēts.

Gordons Kamings (Gordon Cumming), ļoti
cītīgs mednieks un labs novērotājs, iepazinās Kapanas kolo-

nijas ziemeļos ar stepju suņiem visos sīkumos. Kad tas

reiz apslēpies pie avota uzglūnēja medījumam, viņš redzēja

pieskrienam asinīm notecējušu gnu, kuru vajāja četri iz-

raiboti suņi. Gnu metās ūdenī, apstājās un grieza suņiem

pretīm pieri. Visiem četriem galvas un pleci bija asinīm

klāti, viņu acis spīdēja kārīgā slepkavošanas priekā un viņi
gribēja patlaban uzklupt savam medījumam, kad Kamings

no savas divstobrenes viena stobra nošāva gnu, no otra

vienu suni. Trīs atlikušie suņi nesaprata, no kurienes ne-



95

laime ir nākusi, un apstaigāja apkārtni apskatīdamies un

pārliecinādamies. Tad Kamings aizšāva otru, un visi trīs

aizsteidzās projām. Šie suņi, viņš stāsta, kolonijas iekšienē

medī pulkos, kur viņu skaits kāpj līdz sešdesmit, pie tam

ar nepiedzīvotu izturību, tā ka viņi nokausē un pārspēj pat
lielāko un stiprāko antilopi. Bifeļiem, cik es zinu, tie neuz-

drošinās usbrukt. Viņi seko medījumam, līdz tas vairs

tālāk nespēj, acumirklī tad norauj viņu zeme un apēd ne-

daudzās minūtēs. No cilvēkiem viņi baidās mazāk par jeb-
kuru plēsīgu dzīvnieku. Mātītes audzina savus mazuļus
lielās alās, kuras tās rok tuksnešainos līdzenumos. Ja cil-

vēks tuvojas alām, tad suņi aizbēg projām, neaizsargājot
savus mazuļus. Postījumi, kādus viņi nodara būru ganām-

pulkiem, ir neticami; viņi parasti nonāvē un sakropļo vairāk

aitu nekāvar apēst. Viņu balss uzrāda trejādas dažādības:

ja viņi pēkšņi redz priekšmetu, kurš tiem rādās būt bī-

stams, viņi skaļi rej; kad viņi naktīs ir kopā baros un tos

kautkas uzbudina, viņi izdod skaņas, kuras līdzinās cilvēku

balsij, kad runājot zobi no aukstuma sasitas kopā. Kad

viņi sapulcējas, tie izdod patīkamu skaņu, kura skan ap-

mērām kā dzeguzes kūkojuma otrais balsiens. Pret piera-
dinātiem suņiem viņi izrāda vislielāko nicināšanu, nogaida

viņu uzbrukumu, cīnās tad apvienotiem spēkiem un parasti

saplosa savus ienaidniekus. Māju suņi uz viņu ienaidu at-

bild ar niknumu un rej stundām ilgi, ja dzird viņu balsi,
kaut arī tikai iztālēm.

Kādreiz Kamings skaidra mēneša naktī bija ap-

slēpies kāda dīķa tuvumā, nošāvis kādu gnu un aizšāvis

hijenu, un bija iemidzis, nepielādējis savu bisi. Pēc kāda

laika viņu uzmodināja savādas skaņas; tas sapņoja, ka

viņu ielenc lauvas, pamodās ar skaļu kliedzienu un redzēja,
ka to ielenc visapkārt pūlis mežonīgu suņu, ņurdot un zobus

klabinot. Viņi ausījās un izstiepa uz viņu kaklus. Pa to

laiku ap četrdesmit dzīvnieku liels bars drusku lielākā at-

statumā lēkāja šurp un turp, otrs bars ēda kādu meža

zvēru, ķildodamies un plūkdamies. Kamings sagaidīja, ka

arī viņu saplosīs, uzlēca ātri kājās, vēcināja savu apsegu

un uzrunāja mežonīgo sapulci skaļā balsī. Tas palīdzēja.
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Dzīvnieki atvilkās tālāk atpakaļ un rēja, cik vien varēja.

Kamings sāka lādēt šauteni, bet viss pūlis bija pazudis,

pirms viņš varēja dot uguni. Vēl tanī pašā naktī sanāca

piecpadsmit hijenas un mielojās pie meža zvēra, un otrā

rītā no pēdējā bij atlikušies vairs tikai lielākie kauli. Baka-

lahari zemē, vaijājot kādu kūdu, mežonīgs suņu bars pa-

skrēja garām Kaminga ratiem un norāva antilopi zemē jūga
vērša tuvumā, kurš pašulaik dzēra pie upes.

Kāds izveicīgs un krietns angļu mednieks apliecina, ka

dzīvnieku labā osme un medību spējas esot patiesi apbrīno-
šanas cienīgas. Šo savvaļas suņu bars pārspēj pat vislabāk

apmācītos lapsu suņus, šiem medījums ļoti bieži izbēg, bet

savvaļas suņiem tas gadās ārkārtīgi reti vai nemaz. Mūsu

medinieks ir tanīs domās, ka savvaļas suņiem var piešķirt

augstāko atzinību par viņu medību spējām, un izsakās, ka

viņu spējas minētā virzienā esot tiešām ārkārtīgas. Dzīv-

nieki vienmēr ir ļoti uzmanīgi, kad viņi tuvojas meža vēr-

sim, zebrai vai citam spēcīgam dzīvniekam. Toties uzmā-

cīgāk un drošāk viņi uzbrūk neaizsargātam atgremotāju

pūlim. Kā rādās, viņiem sevišķi patīk nokost vēršiem

astes, un ar to viņi dzīvniekus ne tikai sāpīgi ievaino, bet

arī sagādā tiem vēlākā laikā lielas neērtības. Pie tam hijenu

suņi nav uzmanīgi savu zobu pielietošanā — dažreiz viņi
nokož vēl vairāk par asti.

Aplūkojot dzīvu stepju suni, pazūd tūlīņ ikviena līdzība

starp viņu un hijenu. Jau šī dzīvnieka gudrā, attīstītā,

jautrā un viltīgā, pat pārgalvīgā seja uzrāda pavisam citādu

izteiksmi, nekā muļķīgā, trulā un nedzīvā hijenas seja. Vēl

uzkrītošāka kļūst starpība, ja salīdzina vieglās un graciozās

suņa kustības ar hijenas kustībām. Pat nelietpratējiem

suns atstās piemīlīgās, gaišās dienas radījuma iespaidu,
kamēr hijena ir īsts nakts bērns.

Vēlāk es redzēju vairākus šos lieliskos dzīvniekus un

dažus no tiem turēju arī gūstā. Tieši šī dzīvnieka dabā guļ
neierobežotapārgalvība, neatradināmatieksme kost, varbūt

bez vēlēšanās ar to nodarīt sāpes, bet tikai cenšanās tādē-

jādi nodarbināt kustīgā gara dzīvsudrabam līdzīgo dzīvību.

Ik dzīsla raustas un kustas, tiklīdz hijenu suns kautkādi
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uztraucas. Viņa neticamais kustīgums var atstāt pārspīlē-
tas jautrības iespaidu, lai pēc acumirkļa pārvērstos mežonī-

gumā un kārē kost un plēst. „Riešana te nepalīdz," liek

Gran vi 1 s (Grandville) teikt savam vilkam, „vajaga
kost": ja viņš būtu pazinis stepju suni, viņš būtu šos vārdus

tam ielicis mutē. Parasti viņi tiešām kož bez katra iemesla,
sev par prieku un uzjautrinājumu, arī bez kāda ļaunuma.

Viņi kož pat savu kopēju, no kura rokām viņi mirkli atpakaļ

saņēma barību; viņu glāsti ir tikpat strauji, kā viņu uz-

brukums medījumam.
No jaunības audzināti medību suņi drīz pierod pie no-

teiktas personas, pie sava kopēja, pie viņu mītnes pastāvīga

apmeklētāja, un savam draugam ierodoties izrāda savu

prieku tā, kā to nedara neviens cits plēsīgs zvērs no tiem,
kurus es pazīstu. Pasaukti viņi paceļas no savas guļas
vietas, lēkā kā neprātīgi pa krātiņu un tā sienām apkārt,
aiz tīras izpriecas uzsāk savā starpā ķildu vai arī spēlēda-
mies iesāk cīņu, iekožas viens otrā, vāļājas pa grīdu šurp
un turp, piepēži atlaižas viens no otra, izmēro skraidot,

lēkājot un lecot no jauna savu krātiņu un izdod pie tam ne-

pārtrauktas skaņas, kurām nav apzīmējuma, un kuras to-

mēr nevar saukt, kaut arī labprāt to vēlētos, par čivināšanu.

Varbūt nav iespējami, bet vajaga būt ļoti grūti viņus pie-

radināt; ja tas būtu iespējams, tad no viņiem iznāktu ļoti
noderīgi palīgi medībās. Viņi neder par mājas un istabas

dzīvniekiem, jo bez viņu košanas kaislības tiem vēl ir kāds

trūkums, — viņi, kā to ļoti pareizi saka Heig 1 i n s

(Heuglin), izplata nepanesamu smaku, vēl nepatīkamāku
nekā hi jenas.

Beidzot es vēl gribu piezīmēt, ka sagūstīti hijenu suņi
bez sevišķiem sarežģījumiem vairojas un atnesas līdz des-

mit mazuļiem. Par nožēlošanu, tie agrāk vai vēlāk arī pie
labākās kopšanas krīt par upuri plaušu dilonim, šai parasti
nedziedināmai slimībai, kura mūsu zooloģisko dārzu iemīt-

nieku starpā prasa tikpat daudz upuru, kā starp cilvēkiem.

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" V.





Hijenas.





101

Starp zvēru būdu dzīvniekiem vienmēr daži, pateico-
ties pēc dzeramnaudas alkstošo kopēju izskaidrojumiem,
mēdz pievilkt skatītāju sevišķu uzmanību. Izskaidrotājs ne-

kad neaizmirst raksturot šos dzīvniekus kā īstus briesmoņus
un piedzejo tiem visšausmīgākās īpašības. Slepkavošanas

un laupīšanas kāre, nežēlīgums, asinskāre, viltība, ļaun-

prātība ir parasti tas mazākais, ko cilvēks pieraksta h i-

j ēnām; viņš parasti raksturo tās, kā līķu zaimotājas un

miroņu racējas un tā modina redzamu riebumu visu dabas

pazinēju un novērotāju prātos. Līdz šim zinātne nav pa-

spēj use šo nepatiesību izklaidēt, un tā, par spīti visiem iz-

skaidrojumiem, ir uzglabājusies no seniem laikiem svaiga

un dzīva.

Ir tikai nedaudzi dzīvnieki, ziņas par kuriem būtu iz-

pušķotas tik daudzām pasakām un dīvainām teikām, kā

stāsti par hijenām. Jau senājie ir stāstījuši par viņām
visneticamākās lietas. Apgalvoja, ka suņi pazaudējot balsi

un prātu, tiklīdz kā sastopoties ar hijenas ēnu; apgalvoja,
kā šausmīgais plēsonis taisot pakaļ cilvēka balsij, lai cil-

vēku piemānītu klāt un tad piepēži tam uzbruktu un to

nogalinātu; ticēja, ka viens un tas pats dzīvnieks apvieno
sevī abus dzimumus, pēc patikas var mainīt savu dzimumu

un parādīties te kā tēviņš, te atkal kā mātīte. Visievēro-

jamākais pie šīs lietas tomēr ir tas, ka šīs pasakas ir at-

radušas atbalsi visās tautās, kuras hijenas ir pazinušas.

Sevišķi daudz teiku par šiem dzīvniekiem ir arābiem. Arā-

bi ir pilnīgi pārliecināti, ka cilvēki, kuri bauda hijenu sma-

dzenes, top traki, un tādēļ tie aprok nogalinātā dzīvnieka

galvu, lai ļaunajam burvim atņemtu iespēju uz burvībām.

Tie ir pat pilnīgi pārliecināti, ka hijenas nav nekas cits
kā pārvērsts burvis, kas dienā staigā apkārt cilvēka iz-

skatā, bet naktī uzliek hijenas masku, visiem ticīgiem par
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postu. Mans kalps arabietis sirsnīgi un noteikti vairākas

reizes mani brīdināja, lai uz hijenām nešauju, un stāstīja
šausmu pilnus nostāstus par pārvērsto elles garu spēku.

„šie apburtie cilvēki, kuri no Allah, Tā Visuaugstā,
ir nolādēti," tā sacija mans kalps A1 i, „ar savu ļauno acu

skatu vien var asinis dzīslās apturēt un sirdi pārtraukt

darboties, zarnas izžāvēt un prātu sajaukt. Kāds mūsu

valdnieks Kuršids Pašā (Curschid Pascha) pavēlēja
sadedzināt daudzas sādžas — Dievs lai viņu svēta par to!—

kurās atradās šādi burvji, un tomēr viņu skaits ir vēl diez-

gan liels un viņi ir pārāk stipri, par postu ticīgajiem. Pro-

tams, Allah ietrieks viņus visdziļākajā elles zaņķī, tomēr

kamēr tie dzīvo, ticīgie dara labi, ja bēg no viņu ceļa un

Visusargātāju lūdz, lai tas viņus visžēlīgi pasargā no velna,
kuru Tas ir nosviedis no savām debesīm, šis valdnieks

nomira agri, jo viņš bij ļoti nogrēkojies pret visiem burv-

jiem, un tiešām! — tikai ļauno acu skats iedzina viņu kapā.
Un tici, ka tu dari slikti, ja tu šauj uz viņām, kuras tu

turi par dzīvniekiem. Protams, viņas ir elles burvji, paši
nolādēti un nolādēto dēli; viņiem nekad laime neziedēs:

viņi nekad nebaudīs tēva priekus, ja arī tiem būtu harēms

kā sultānam; viņi nekad neredzēs paradīzi, bet vaidēs vis-

dziļākā nakts tumsā un pazudīs uz mūžu; bet ticīgiem ne-

piederas viņus uzmeklēt; tevi, ak kungs, es uzskatu par

taisnu cilvēku, un tāpēc ņem vērā manu brīdinājumu!"
Teika un pasaka arvien meklē savus tēlus. Dzīvnie-

kam, par kuru ir stāstīts un ticēts tik daudz brīnišķu lietu,
savā ārējā izskatā arī jāuzrāda kas īpatnējs. Pie hij e-

nām (Hvaenidae) tas apstiprinās. Viņas līdzīgas suņiem,
bet arī viscaur atšķiras no viņiem; viņas ir ierindotas suņu

dzimtā, bet stāv atsevišķi. Viņu izskats nav patīkams, bet

gan atbaidošs. Visas hijenas ir nejauka izskata, jo viņas
tikai atgādina tās būtnes, kuras mēs pazīstam pilnīgā no-

beigtībā. Ķermenis ir drukns, kakls resns, galva stipra un

purns spēcīgs un neglīts. Līkās priekškājas ir garākas par

pakaļkājām, kādēļ mugura ir nolaidena; kājām ir četri

pirksti. Ausis ir neglītas un apklātas retām spalvām; acis

ir šķības, nemierīgas, nepatīkami dzirkstī un ar atbaidošu



103

izteiksmi. Resnais, liekas, stīvais kakls, kuplā aste, kura

nesniedzas līdz pēdu locītavai, un garās, retās, rupjās spal-

vas, kuras uz muguras ir pagarinātas cūkas sariem līdzīgās

krēpēs, un beidzot drūmā tumšā krāsa: viss tas, kopā ap-

vienots, atstāj ļoti nepatīkamu iespaidu. Turklāt visas

hijenas ir nakts dzīvnieki; viņām ir pretīga, nedaiļskanīga,
spiedzoša un tiešām atbaidošiem smiekliem līdzīga balss;

viņas ir kāras, rijīgas, izplata nejauku smaku un viņām ir

tikai nedaiļas, gandrīz klibojošas kustības un visā viņu
būtībā ir kaut kas dīvains: ar vārdu sakot, nav iespējams
tās saukt par skaistām. Salīdzinošie pētījumi atrod vēl

citas īpatnējas iezīmes. Zobu sistēma viņas raksturo kā

īstas gaļas ēdājas. Neveiklo zobu ārkārtējais stiprums dod

dzīvniekam iespēju izmantot citu gaļas ēdāju barības at-

liekas un salaust pat stiprākos kaulus. Pie suņiem priekš-
zobi ir novietoti puslokā, pie hijenām tie stāv taisnā līnijā

un ir par cēloni platam līdzenam purnam. Priekšzobi ir

ļoti attīstīti, ilkņi ir nogriesti konusveidīgi, starpzobu ie-

zīme ir dziļi iespiestais zobu vaiņags un dzerokļu — viņu
lielums. Zobu sistēmā ir 34 zobi; tie novietoti tāpat kā

pie suņiem un citiem plēsīgiem dzīvniekiem, trīs priekšzobi

un viens ilknis katrā žokļa pusē; augšžoklī katrā pusē ir

pieci dzerokļi, apakšžoklī tikai četri. No tiem kā apakš-
žoklī tā virsžoklī neapmainās tikai pēdējais zobs, tādēļ tas

uzskatams par vienīgo īsto dzerokli. Piena zobu sistēmā

katrā žokļa pusē ir tikai trīs dzerokļi. Galvas kausā ir

ievērības cienīgi: platā un strupjā purna daļa, šaurais sma-

dzeņu iedobums, stiprie un atvirzītie virsacu loki; pārējā

ģindenī — ļoti spēcīgā mugurkaula kakla daļa, par kuru

senājie ticēja, ka tā ir sakusuši vienā gabalā, platās ribas

un t. t. Spēcīgie gremojamie muskuļi, lielie siekalu dzie-

dzeri, raga kārpām klātā mēle, platā ēdamā rīkle un īpat-

nēji dziedzeri resnajā zarnā raksturo dzīvnieku vēl tālāk.

Hijenu izplatības apgabals ir ļoti liels. Viņas sasto-

pamas Dienvidazijas un Rietumazijas lielākā daļā līdz Alta-

jiem; sevišķi bieži tās sastopamas visā Āfrikā, tādēļ arī

šo zemes daļu var uzskatīt par viņu īsto dzimteni. Dienā

viņas gadās redzēt tikai tad, ja tās caur gadījumu izbiedē;
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no laba prāta neviena hijena neatstāj savu paslēptuvi. Ir

iestājusies jau pilnīga nakts, kad hijenas domā uzsākt sa-

vus laupīšanas gājienus. Bieži apdzīvotos apgabalos viņas
reti uzdrošinās pienākt cilvēku tuvumā; reti apdzīvotos
apvidos tās savos nakts ceļojumos pārdrošā kārtā parādās

pat ciematos. Apmēram stundu pēc saules rieta visvien-

tuļākos kalnu un mežu apgabalos, stepē un pat tuksnesī

var sadzirdēt ganpa vienam gan veselās sabiedrībās apkārt-

klejojošo dzīvnieku kaucienus. Vidusafrikas mūža mežos un

sevišķi Zilās Nīlas krastu mežājos šie kaucēji sastāda īstu

kori, jo tiklīdz viena hijena iesāk savu šausmīgo nakts

dziesmu, citas acumirklī piebiedrojas. Parastās jeb Svī-

trainās hijenas kauciens ir ļoti neglīts, bet nav tik pre-

tīgs, kā to attēlo. Mani un visus manus ceļa biedrus šie

kaucieni arvien visaugstākā mērā uzjautrināja. Viņi ir ļoti
dažādi. Aizsmakušas skaņas mainas ar skaļām, spiedzošas

ar murkšķošām vai ņurdošām. Plankumainās hijenas kau-

ciens turpretim skan kā šausmas iedvesoši smiekli, smiekli,
kurus ticīgā dvēsele un dzivā fantāzija pieraksta velnam

un viņa elles biedriem — īsts elles ņirgāšanās smējiens.
Kas šīs skaņas dzird pirmo reizi, tas nevar atkratīties no

zināmām baismām, un prāts tūliņ uztver, ka te meklējams

galvenais pamats dažādām teikām par mūsu dzīvnieku. Ir

ļoti iespējams, ka hijenas ar savas naktsdziesmas palīdzību
sakaucas kopā, un tik daudz ir skaidri zināms, ka muziķa

acumirklī apklust, kolīdz kaucējs atrod kādu ēsmu. Se-

višķas parādības, kuras rada dzīvniekā izbrīnu vai bailes,
švītrainā hijena arvien uzķer ar kaucienu, bet plankumainā

apsveic ar saviem smiekliem. Tā, kad mēs Jaungada naktī

no 1850. uz 1851. g. mūža mežos pie Zilās Nīlas bijām iede-

dzinājuši lielu ugunskuru, lai kā varēdami svinētu šos svēt-

kus, stāvā krasta augstumos parādījās švītrainā hijena,

panācās labi uz priekšu, tā kā no uguns apspīdēta viņa
kļuva visiem redzama un iesāka raudošu kaukšanu, tomēr

palika stāvot uz vietas un skatījās ugunī. Tikai atbilde,
kuru mēs devām trokšņainu smieklu veidā, aizdzina hijenu

atpakaļ meža tumsā. Hijenas kauciens ir taisni nešķirams
no nakts mūža mežā, jo viņš dod galveno noskaņu, kuru
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pavada citas balsis, — pārējie nakts un meža dzīvnieki, kā

lauva, panters, elefants, vilks un pūce dažreiz tikai piebalso

hijenu nebeidzāmai naktsdziesmai.

Kamēr vien turpinās nakts, apkārtklaiņojošie dzīvnieki

ir pastāvīgā kustībā, un tikai pret rītu viņi atgriežas at-

pakaļ savās atpūtas vietās. Pilsētās un sādžās viņi, pēc
maniem novērojumiem, reti kad ienāk pirms pulkstens
10-tiem naktī, bet tad gan bez kādām bailēm, pat suņus

neievērodami. Sennaras pilsētā pie Zilās Nīlas es reiz, no

kādām viesībām mājās atgriezdamies, ap pusnakti satiku

lielu hijenu sabiedrību un noturēju dzīvniekus, kuri bij pie-
laiduši mani sev ļoti tuvu, par suņiem, līdz spiedzošās aiz-

smakušās skaņas, kuras viena no hijenām izgrūda, norādīja

man, ar kādiem viesiem man darīšana. Viens vienīgs ak-

meņa sviediens tās aizbaidīja, pēc kam tās kā tumši gari
izklīda uz visām pusēm pa pilsētas ielām.

Savos ceļojumos hijenas vadās tikpat labi no osmes kā

dzirdes un redzes. Smirdoša maita parasti salasa kopā
divas vai vairākas hijenas, šos riebīgos radījumus pie-
vilina arī iežogotie aitu, kazu un liellopu pulki; ar viltīgiem

skatiem, nepatīkāmi zaļgani dzirkstošām acīm viņas ložņā

ap iežogojumiem, caur kuriem nevar izlausties, un viņu
kaukšana rada iežogotos mājas dzīvniekos lielas bailes. Šo

apgabalu modrie suņi aizdzen viņas vienmēr bez lielām

pūlēm; viņi ir labi izmācīti un acumirklī metas uz to pusi,
no kuras viņu apsardzībā nodotiem draud briesmas. Nekad

nav gadījies, ka hijena drošsirdīgiem sargiem turētos pre-

tim; viņa katru reizi no bara bēg, bet pēc īsa laika atnāk

atkal atpakaļ. Tiklīdz viņa ir saodusi laupījumu, ta apklust,
un nu sīkiem riksišiem, cik lēni vien varēdama, jo līst viņa
neprot, nāk arvien tuvāk un tuvāk, skatās, klausās un ošņā
ik reizes, kad apstājas, un katru acumirkli ir gatava atkal

aizskriet. Plankumainā suga ir drusku dūšīgāka nekā

svītrainā, bet samērā ar viņu augumu vēl tomēr nožēlojami
bikla un bailīga. Hijenas uzbrūk tikai dzīvniekiem, kuri

nemaz neaizsargājas, sevišķi aitām, kazām, antilopēm, jau-
nām cūkām un tamlīdzīgiem, un arī tiem parasti tikai no

sāniem. Vērsi vai zirgu viņas saplosa ārkārtīgi reti, un
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diezgan bieži gadās, ka pat dūšīgs ēzelis viņas aizdzen.

Viņas nodara postu tikai vājāko mājas dzīvnieku starpā.
Te toties zaudējumi, kurus tās atnes, ir ļoti ievērojami. Tur,
kur iedzimtie nodarbojas ar lopkopību, uz īstām medībām

hijenas tomēr neielaižas. Tās parādās tikai nepietiekoši

apsargātā lopu barā, nokož kādu dzīvnieku un apēd to, kaut

gan tā viņas izturas tikai tad, kad neatrod maitu. Citādi

tas ir tanīs Āfrikas zemēs, kur pusmežonīgais cilvēks vēl

parādās kā mednieks. Te tās, kāšveinfurts (Schwein-

furth) redzējis ņamņamu zemē, top par īstiem medību

dzīvniekiem, vajā pa nakti antilopes, norauj tās pie zemes

kā vilki, nokož un tad apēd. Tādas medības tomēr uzska-

tāmas par izņēmumu. Ikkatros apstākļos viņām ir patīka-
māki atrast maitu, ap kuru tad arvien iesākas ņudzoņa,
kuru pat grūti aprakstīt. Hijenas ir maitu ērgļi starp
zīdītājiem, un viņu rijība ir patiešām apbrīnojama. Pie

ēsmas tās aizmirst katru apdomu un zaudē pat savu vien-

aldzību, kuru tās parasti izrāda. Bieži redz, ka hijenas pie
maitas iesāk niknas cīņas; tad sākas ķērkšana, spiegšana

un smiekli, tā kā māņticīgais patiešām var sākt ticēt, ka

visi elles velni pasprukuši vaļā. Ar maitu notīrīšanu hije-

nas ir derīgas; tomēr posts, kuru tās nodara, gan pārsniedz
šo nelielo labumu, jo maitas novāktu arī citi daudz labāki

darbinieki no putnu un kukaiņu klasēm. Hijenas lielākā

vai mazākā skaitā seko karavanēm pa stepēm un tuksne-

šiem, itkā tās zinātu, ka viņām šādās reizēs taču atkritīs

kāds laupījums. Izsalkumu tās apmierina arī ar dažādu

dzīvnieku pārpalikumiem, pat ar sausām ādām. Kautuvju

laukumos, kuri Āfrikas iekšienē arvien atrodas ciematu

priekšā, viņas kāri apēd zemē iekaltušās smirdošās asinis,

norīdamas arī labudaļu zemes un ielas netīrumu; ap sādžu

iemītnieku mēslu kaudzēm viņas redz pastāvīgi nodarbi-

nātas.

No laupījuma, kuru hijena sagrābusi, viņa vairs nav

aizdzenama; kas viņai nonācis zobos, to tā vairs neatdod.

Daudz reiz dzird strīdamies, vai hijenas uzbrūk arī cilvē-

kiem vai ne. švītrainā hijena to noteikti nedara, bet plan-

kumainā gan uzbrūk bērniem vai gulošiem pieaugušiem cil-
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vēkiem un aizvelk tos; viņa ir tik spēcīga, ka gluži viegli

var aiznest lielu cilvēku. Pieaugušiem vīriešiem tā uzbrūk

ārkārtīgi reti, kāpēc arī neviens no šā dzīvnieka fiziskā

spēka nebīstas.

Ap to laiku, kad var iegūt visvairāk medījuma, kas

Āfrikas iekšienē ir lietus laikmeta sākumā, bet ziemeļos
sakrīt ar pavasaru, hijena kādā pašas izraktā vienkāršā

bedrē vai klinšu alā dzemdē uz kailas zemes 3—7 bērnus,
kurus māte, kamēr tie mazi un vāji, maigi mīl un aizstāv

ar lielu varonību, bet vēlāk, kad bērni paaugušies, briesmu

brīdī tos mazdūšīgi atstāj. Jaunajām hijenām ir bieza,

smalka, pelnu pelēka spalva ar melnu švītru pa muguras

vidu; līdzīgas švītras iet uz leju arī pār sāniem, un starp
šīm švītrām stāv izklaidus plankumi. Agrā jaunībā sagū-

stītas hijenas var viegli pieradināt; viņas dzīvo gūstā ļoti
labi un ilgi.

Zaudējumu dēļ, kurus šie plēsīgie zvēri nodara, ieceļo-
tāji eiropieši, kā arī dažas citas tautas, hijenas pastāvīgi
un rosīgi vajā. Viņas šauj, ķer slazdos un bedrēs, ģiftē un

ķer dzīvas. Pēdējo ķeršanas veidu pielieto Ēģiptē, un es

varu te viņu atstāstīt, dibinoties uz ticamu vīru pilnīgi sa-

skanošiem ziņojumiem. Hijenu ķērājs, apbruņojies ar

vilnas segu, dodas klinšu aizās, kur cer atrast hijenas. Uz-

manīgi uz priekšu iedams vai, ja tā ir ala, līzdams, viņš
iespiežas līdz dzīvnieka migai, kur zaļgani dzirkstošās acis

norādaviņam medījumu. Tiklīdz viņš tuvojas, hijena nikni

spiegdama atvelkas atpakaļ, cik tāļu vien var. Alas dibenā

pēdīgi tā apstājas; ķērājs tuvojas, uzsviež tai segu pār

galvu, pats metas tad uz dzīvnieku un mēģina hijenu ietīt

segā cik cieši vien iespējams. Tagad mednieka uzdevums

ir ļoti viegls: viņš sasien kopā dzīvnieka kājas un apmet

cilpu tam ap kaklu, lai hijenu nožņaugtu, vai arī tikai ap

purnu, lai to sasietu. Ja tas ir izdarīts, tad hijena, cik stipri
tā arī neturētos pretīm, ir sagūstīta. Muhamedāņi nelieto

nevienu hijenas daļu, jo tie uzskata- šo dzīvnieku par ne-

šķīstu. Tuksnesī dzīvojošās kara kārās ciltis ieskata pat

par pazeminošu ielaisties ar hijenām cīņā, un katrs ierocis,
ar kuru šis dzīvnieks nonāvēts, ar to šo karotāju acīs ir tā



108

sabojāts, kā tālākai lietošanai skaitās par nederīgu. Tāpēc
rietumu arābi, kā stāsta žils žerars (Jules Gerard),
lieto pret hijenām pavisam dīvainu ieroci, kuru gan laikam

neviens cits nav lietojis: proti, viņi saņem pilnu sauju
mitru dūņu vai līdzīgu vielu un nostājas guļošas hijenas

priekšā, izstiepj savu roku un saka, dzīvnieku izsmiedami:

„Skaties, mans kustonīt, kā es tevi gribu izgreznot ar šo

hennu!" Tiklīdz hijena pieceļas, viņi iemet tai dūņas acīs,

pēc tam uzmet hi jenai segu, sasien to vēl pirms tā atjēgu-
sies un aizgādā tad viņu uz sādžu; te to nodod sievām un

bērniem, kuri hijenu nomētā akmeņiem.
Agrākos ģeoloģiskos laikos hijenas bij izplatītas pa

daudz plašāku apgabalu un bij sastopamas diezgan bieži arī

Vācijā, kā to liecina daudzkārt atrastie alu hijenu
kauli.

Plankumainā hijena jeb tīģeru vilks,
kā to sauc kaplandieši (Hyaena crocuta), atšķiras no biežāk

pie mums zvērnīcās redzamās švītrainās hijenas un no vien-

krāsainā jūrmalas vilka ar savu spēcīgo ķermeņa būvi. Uz

gaiši pelēka vairāk vai mazāk palsa pamata dzīvnieka sānos

un uz ciskām redzami brūni plankumi. Galva ir brūna,

vaigi un galvas virsus iesarkani, aste brūni gredzenota, ar

melnu galu; ķetnas ir bālganas, šī spalvas krāsa dažbrīd

mainas; var sastapt kā tumšākus tā gaišākus dzīvniekus.

Dzīvnieka ķermeņa garums ir 1,30 metru ar 80 cm lielu

skausta augstumu.

Plankumainā hijena apdzīvo Dienvidafriku un Au-

strumafriku no Labās Cerības raga priekškalniem līdz 17.

ziemeļu platuma grādam, un tur, kur viņa bieži sastopama,
tā pilnīgi izspiež švītraino hijenu. Abesinijā un Austrum-

sudanā viņas abas dzīvo kopā vienās un tanīs pašās vietās,

uz dienvidiem plankumainā hijena sastopama arvien biežāk

un beidzot tikai vienīgi tā. Abesinijā viņa ir parasta un

sastopama pat kalnos līdz 4000 metru virs jūras līmeņa.

Viņas dzīves veids ir līdzīgs viņas radinieku dzīves veidam;

no plankumainās hijenas, tās spēka un lieluma dēļ, baidās
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daudz vairāk nekā no svītrainās, un laikam arī tādēļ plan-
kumaino hijenu uzskata par nelaimi nesošu un apburtu
būtni. Arābi viņu sauc par marafi1v. Daudzi novēro-

tāji vienbalsīgi apgalvo, ka viņa tiešām uzbrūkot cilvēkiem,

sevišķi gulošiem un nogurušiem. To pašu apgalvo, kā no

Ri p c 1 a (Rūppell) dzirdam, arī abesinieši. „Plankumainās

hijenas," saka minētais pētnieks, „no dabas ir ļoti biklas,

bet, ja izsalkums tās moca, viņas top neticami drošsirdīgas.
Tad viņas pat dienas laikā apmeklē mājas un aiznes mazus

bērnus, tomēr neuzbrūk nevienam pieaugušam cilvēkam.

Bieži hijena prot vakaros, kad ganāmpulks atgriežas mājās,
ar vinu lēcienu saķert pēdējo aitu, un pa lielākai daļai tai,
neskatoties uz to, ka gans viņu vajā, izdodas aiznest laupī-

jumu prom. Suņus te netur. ledzīvotāji saķēra priekš

mums vairākas lielas dzīvas hijenas bedrēs, kuras bij ierī-

kotas dzeloņainiem krūmiem noaugušās ejās; ejas galā pie-

sēja pēc mātes blējošu kazu. Hijena pēc iespējas ātri jā-

nonāvē, jo citādi viņa izrok izeju no sava cietuma." Visos

apgabalos, kurus es apmeklēju, esmu mācījies plankumaino

hijenu pazīt kā mazdūšīgu dzīvnieku, kurš bailīgi noiet no

cilvēku ceļa.

Kapzemē šo sugu apzīmē ar vārdu tīģeru vilks.

„Tur viņa," saka Lichtensteins (Lichtenstein), „no

plēsīgiem zvēriem ir visbiežāk sastopamais dzīvnieks un

atrodama pat vēl pie Galda kalna, tā kā viņa nereti traucē

nomnieku mājas pat Kapštates tuvumā. Ziemu viņa pa-

vada kalnu virsotnēs, vasaru — lielu līdzenumu izžuvušās

vietās, kur viņa niedrājos uzglūn zaķiem, līdējkaķiem, lēcēju

pelēm, kuri šādās vietās meklē ūdeni, vēsumu vai barību.

Muižu īpašnieki Kapštates tuvumā ikkatru gadu sarīko me-

dības. Tur ir vairāki niedrām noauguši līdzenumi, kurus

ielenc un vairākās vietās pa vējam aizdedzina. Tiklīdz kar-

stums dzīvnieku piespiež savu paslēptuvi atstāt, tam uz-

brūk apkārt nostādītie suņi, un šīs cīņas skats ir šo medību

galvenais mērķis. Tomēr jāatzīst, ka hijenas pilsētas tu-

vumā atnes mazāk posta nekā labuma; Viņas iznīcina dažas

maitas un pamazina zaglīgo paviānu un viltīgo genetu
skaitu. Reti dabū dzirdēt, ka hijena šinī bieži apdzīvotā
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apgabalā būtu nozagusi kādu aitu, jo viņa no dabas ir bikla

un bēg no cilvēkiem; nezin pat neviena piemēra, ka viņa
būtu uzbrukusi kādam cilvēkam. Galvu viņa nes zemu, pa-

kausi izliekusi; skats ir ļaunprātīgs un bikls. Gandrīz

katrā iebūvieša mājā zināmā attālumā no dzīvojamās ēkas

atrodas hijenu slazdi, vienkārša akmeņu celtne, kuras katra

mala ir 2—3 metrus gara. Celtnei ir smagas no augšas
krītošas durvis, kuras no iekšienes gluži kā peļu slazdos

savienotas ar ēsmu un nokrīt, kolīdz dzīvnieks mēģina šo

ēsmu aizvilkt."

Ceļotāja Sparmana laikā (1780. g.) viņas nāca, kā

tagad Sudānā, pilsētā un te iznīcināja visas dzīvnieku at-

liekas, kuras atradās uz ielām. Tiešām šausmu pilni ir tie

nostāsti, kurus Strodtmans pieved savā Dienvidafrikas

ceļojuma aprakstā. Viņš dabūja zināt, ka šo dzīvnieku

nakts uzbrukumi ir maksājuši dzīvību daudziem bērniem un

puspieaugušiem; viņa ziņu sniedzējs zināja stāstīt par 40

šādiem nedaudzos mēnešos notikušiem postošiem uzbruku-

miem. Mambuki, kāda kaferu cilts, apgalvoja, ka hijena
cienot cilvēku gaļu vairāk nekā kuru katru citu barību.

Mambuku mājām ir bišu stropu forma no 6—7 metru caur-

mērā. Izeja ir šaurs caurums un vispirms ved renes veidīgā

padziļinājumā, kurš noder teļu novietošanai pa naktīm, un

tikai šinī nodalījumā atrodas paaugstināta telpa, kur ģi-

mene mēdz atdusēties. Še guļ mambuki, novietojušies riņķī
ap ugunskuru. Hijenas, kuras iespiežas mājoklī un, kā

apgalvo, vienmēr aiziet teļiem garām, apiet ugunij apkārt

un izvelk zem mātes segas guļošos bērnus tik klusu, ka ne-

laimīgie vecāki par savu zaudējumu dabū tikai tad zināt,
kad nezvēra saķertā bērna kliedzienus dzird jau no tālienes,
kad glābšana ir pilnīgi neiespējama. Še p to n s (Shepton),

šādu notikumu atstāstītājs, dabūja ārstēt divus bērnus,

kurus plēsīgais zvērs bij aiznesis prom un šausmīgi sakodis,
bet laimīgā kārtā vēl laikā aizdzīts prom. Viens no bērniem

bij 10 gadu vecs zēns, otrs 8 gadus veca meitene. Pēc ši

ziņu sniedzēja, cilpas, bedres un patšāvējus hijenu medī-

šanai reti kad pielietojot, jo viltīgās hijenas nomana bries-

mas un izvairās no tām.
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Šis un tas sniegtajās ziņās var būt pārspīlēts, pamat-
vilcienos viņš mums tomēr jāatzīst par pareizām. Viens un

tas pats dzīvnieks mainītos apstākļos uzrāda arī mainītu

izturēšanos. Ziemeļafrikas daudzie lopu bari sniedz plan-
kumainai hijenai tik daudz barības, ka viņai nav daudz jā-
nododas laupīšanai; Dienvidafrikā tas ir citādi. Te viņa
bieži velti meklēs pēc maitas, bet bads liek ciest un uz-

mundrina pat gļēvuļus. Kāds Friča (Fritsch) kalpotājs,
baidīdamies no hijenām, nekad nedevās viens pats biezos

krūmājos, un viņa bailes, kā to minētais dabas pētnieks,

ļoti uzticāms novērotājs un dūšīgs mednieks, piezīmē, nebij

gluži bez pamata. Kad minētais kalpotājs reiz naktī bij

spiests viens pats ceļot pa stepi, hijenas to iesāka vajāt,
un kalpotājs, lai aizturētu tās no uzbrukuma, sadedzināja

daļu no savām segām un apģērba skrandām, līdz pēdīgi tas

sasniedza māju. „šo dzīvnieku nekaunība," apgalvo F r i č s,

„naktī ir ārkārtīgi liela; un ja arī zināmi tikai nedaudzi

piemēri, kur hijenas ir uzbrukušas pieaugušiem cilvēkiem,
tad mums ir vairāki piemēri par viņu uzbrukumiem bēr-

niem un zirgiem. Laupīšanas kāri un drošsirdību tā tad

šiem dzīvniekiem nevar pilnīgi noliegt."
Plankumainā hijena ir tā hijenu suga, ar kuru teikas

visvairāk nodarbojas. Daudzi sudanieši apgalvo, ka burvji
tāpēc pieņemot hijenu izskatu, lai varētu naktīs klejot ap-

kārt, par postu un samaitāšanu visiem ticīgiem. Planku-

mainās hijenas nejaukais izskats un drausmīgi smejošās
balss skaņas būs bijušas par pamatu šādam spriedumam.
Arī mēs esam spiesti atzīt šo hijenu par tiešām nejauku.
No visiem plēsējiem viņa bez šaubām ir pate neglītākā un

pretīgākā parādība; tam vēl pievienojas viņas garīgās īpa-

šības, lai dzīvnieks tiešām taptu nicināms, ši hijena ir

muļķigāka, ļaunāka un rupjāka nekā viņas švītrainā radi-

niece, kaut gan tā ar pātagas palīdzību ir drīz līdz zināmam

mēram pieradināma. Stundām ilgi viņa guļ vienā un tanī

pašā vietā kā koka gabals; tad tā piepēži uzlec kājās, raugās

neticami muļķīgu skatu sev apkārt, beržas gar krātiņa
sienu un laiku pa laikam izgrūž savus atbaidošos smieklus,

kuri, kā mēdz teikt, cilvēkam iet caur kauliem. Man arvien
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ir licies, ka šis īpatnējais un augstākā mērā pretīgais klie-

dziens izrāda zināmu dzīvnieka saldkāri; vismaz smejoša
hijena šādos gadījumos arī citādā ziņā izturas tā, ka minē-

tais slēdziens varētu būt patiess.
Seglainā hijena jeb jūrmalas vilks

(Hvaena brunnea) atšķiras no pārējiem radiniekiem ar

garām, rupjām, platām, uz abām pusēm nokārušamies mu-

guras krēpēm. Garā spalva ir vienādi tumši brūna, ar

brūnām un baltām vietām uz kājām; galva ir tumši brūna

un pelēka, piere melna ar baltu un sarkanbrūnu ielāsmo-

jumu. Muguras krēpju spalvas pie pamata ir bālgani pelē-
kas, citur melngani brūnā krāsā, ši suga ir ievērojami
mazāka nekā plankumainā hijena un augstākais tik liela kā

švītrainā.

Šis dzīvnieks sastopams Āfrikas dienvidos un parasti
tikai jūras tuvumā. Viņš vispār nav tik bieži sastopams kā

plankumainā hijena, dzīvo gandrīz tāpat kā tā, tomēr pār-
tiek galvenā kārtā no maitām, dažreiz no tādām, kas izme-

stas no jūras krastā. Kad seglaino hijenu moca bads, viņa
uzbrūk arī ganāmpulkam, tāpēc no tās tāpat baidās, kā no

citām šīs ģints sugām. ledzīvotāji tic, ka viņa esot daudz

viltīgāka nekā visas pārējās hijenas, un apgalvo, ka viņa
pēc katras laupīšanas aizejot tāļu, lai nenodotu savu uz-

turas vietu.

Švītrainā hijena (Hvaena striata) ir mums no

zvēru būdām vislabāk pazīstamais loceklis. Tā ka viņa
dzīvo mums vistuvāk, tad tā visbiežāk tiek atvesta uz Ei-

ropu; viņu izdresē dažādiem paņēmieniem un tad rāda zvēru

būdās, šis dzīvnieks ir ļoti pazīstams un tādēļ viņa ap-

raksts diezin vai ir vajadzīgs; aprobežosimies tikai ar ne-

daudziem vārdiem. Spalvas ir rupjas, stīvas un diezgan

garas, dzeltenīgi balti pelēkā krāsā, no kuras izdalās melnas

šķērsšvītras. Krēpju gali ir melnā krāsā, pakakle ir ne-

reti pilnīgi melna, aste te vienkrāsaina, te švītrainā. Galva

ir resna, purns samērā tievs, lai gan vēl vienmēr diezgan
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neveikla izskata; uz augšu stāvošās ausis ir lielas un pilnīgi
kailas. Jaunie dzīvnieki ir līdzīgi veciem. Parastais ķer-
meņa garums ir viens metrs vai arī mazliet vairāk vai

mazāk.

Svītrainās hijenas izplatības apgabals iet no Sierra

Leones šķērsām pār Āfriku un gandrīz visu Āziju, austru-

mos līdz Altajiem. Viņa apdzīvo Ziemeļafriku, Palestinu,
Siriju, Persiju un Indiju, tāpat arī lielāko daļu Dienvidafri-

kas ; nekur viņas nav retas, neapdzīvotos apgabalos pat ār-

kārtīgi bieži sastopamas; bet viņas ir no visām hijenām
vismazāk kaitīgas un tādēļ arī no viņām nekur sevišķi ne-

baidās. Viņu dzimtenē ir parasti tik daudz maitu vai vis-

maz kaulu, ka izsalkums tās reti spiež uz pārdrošiem uz-

brukumiem dzīviem kustoņiem. Viņu mazdūšība pārsniedz
visas robežas, tomēr viņas ienāk arī sādžās un Ēģiptē pieiet
vismaz ļoti tuvu pie sādžām. Uz maitu, kuru mēs izlikām,
lai varētu uz tās nošaut maitu ērgli, katru nakti nāca hije-

nas un tapa mums nepanesamas. Kad mēs gulējām zem

klajas debess, viņas līda klāt atdusas vietai, un mēs bieži

tās nošāvām no savām guļas vietām pat neuzceldamies.

Savā izbraukumā uz Sinaju mans draugs Heig 1in s

(Heuglin) nošāva no nometnes kādu švītraino hijenu ar

putnu skrotīm; neskatoties uz šīs hijenas uzbāzību, neviens

cilvēks no tās nebaidās un tāarī patiesi nekadneuzdrošinās

uzbrukt pat gulošam. Tāpat tā nerok no zemes līķus, var-

būt izņemot gadījumus, kad tie tikai plānu kārtu zemes vai

smilts apklāti; viņa tā tad nav vainīga tanīs drausmīgos

apvainojumos, kurus par viņu dzird zvēru būdās. Savā

dzīves veidā viņa pilnīgi līdzinās iepriekš minētām sugām,

kāpēc būtu lieki to sevišķi apskatīt; bet es varu gan šo to

pastāstīt no saviem piedzīvojumiem ar pieradinātām hije-

nām, kuras pie manis Āfrikā dzīvoja ilgāku laiku.

Nedaudzas dienas pēc mūsu iebraukšanas Hartumā

mēs nopirkām divas jaunas hijenas par vienu marku vācu

naudā. Dzīvnieciņi bij .gandrīz tik lieli kā puspieaudzis

taksis un apklāti ar ļoti mīkstu, smalku un tumši pelēku

vilnainu spalvojumu un, lai gan ilgāku laiku bij uzturēju-
šies cilvēku sabiedrībā, tomēr ar ļoti sliktām ierašām. Mēs

A. Brēms, valsts" V.
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ieslēdzām viņus kūtī un te es viņus apmeklēju katru dienu.

Kūts bij tumša, un tādēļ es ieiedams parasti redzēju tikai

četrus zaļganus punktus spīdam kādā kaktā. Tiklīdz ka es

tuvojos, sākās īpatnēja šņākšana un spiegšana, un ja es

neuzmanīgi ķēru dzīvnieku, tas krietni iekoda man rokā.

No sākuma no sitieniem tās bijās maz; tomēr jaunās hije-

nas, pieaugdamas, arvien vairāk un vairāk sāka iegūt jē-
dzienu par virskundzību, kuru es tām centos pierādīt, līdz

kādā dienā es mēģināju viņām galīgi noskaidrot savu stā-

vokli. Mans kalpotājs bij tās ēdinājis, ar viņām rotaļājies
un bij no viņām tik stipri sakosts, ka tas savu roku tuvākās

četrās nedēļās nevarēja lietot. Hijenas bij pieaugušas div-

reiz tik lielas kā bij sākumā un tāpēc varēja panest rupju
mācību. Tādu mācību es nolēmu viņām dot, jo pa to laiku

es apdomāju, ka ir daudz labāk vienu no šiem dzīvniekiem

nosist, nekā atrasties briesmās tikt krietni no viņām ievai-

notam, un pēru abas tik ilgi, līdz kamēr neviena no tām ne

šņāca, ne ņurdēja, kad es tām atkal tuvojos. Lai izmēģi-

nātu, vai iespaids ir bijis pilnīgs, pusstundu pēc pēršanas
es turēju roku pie purna. Viena apostīja roku pilnīgi mie-

rīgi, otra iekoda un dabūja jaunu pērienu. To pašu mēģi-

nājumu es atkārtoju vēl reiz minētā dienā, un stūrgalvīgā

hijena iekoda otru reizi. Viņa dabūja trešo pērienu, un

tas, kā likās, nu bij pietiekošs. Viņa gulēja nožēlojama un

bez kustēšanās kaktā un palika tā guļam visu nākošo dienu,
ēdienam pat nepieskārdamās. Gandrīz pēc 24 stundām es

iegāju atkal kūtī un nodarbojos ar viņām ilgāku laiku. Ta-

gad viņām patika viss un viņas pat nemēģināja vairs manu

roku saķert. No šī acumirkļa stingrība pie viņām nebij
vairs vajadzīga; viņu spītīgais gars bij salausts, un viņas

padevās pilnīgi manai varai. Tikai vienu vienīgu reizi man

vajadzēja viņām dot aukstu ūdens vannu, kas pazīstama
kā labākais mežonīgu dzīvnieku nomierināšanas līdzeklis.

Mēs bijām nopirkuši arī trešo hijenu un tā varētu savas

jau pieradinātās biedrenes atkalno jauna samaitāt; tomēr

pēc ūdens vannas un pēc tam, kad tās izšķīra, hijenas bij
atkal laipnas un draudzīgas.

Pēc ceturtdaļgada, rēķinot no hijenu iegūšanas dienas,



115

cc varēju ar tām spēlēties kā ar suņiem, nemaz nebaidīda-

mies ciest kaut kādu ļaunumu. Viņām es tapu ar katru

dienumīļāks, un tās bez gala priecājās, kad es tām tuvojos.
Turklāt viņas, kad bij jau vairāk kā puspieaugušas, izturē-

jās ārkārtīgi dīvaini. Tiklīdz es iegāju viņu telpā, tās ar

priecīgiem kaucieniem pielēca man klāt, uzlika savas priekš-

ķetnas uz maniem abiem pleciem, ošņāja manu seju, pēdīgi

pacēla savas astes stāvus gaisā un pie tam izspieda ārā

tūpļa zarnu līdz 5 cm garumā. Tā viņas mani arvien ap-

sveicināja, un es novēroju, ka apsveicināšanās dīvainākā

daļa arvien bij zīme viņu priecīgajam uztraukumam.

Kad es tās gribēju paņemt līdzi uz istabu un atvēru

durvis, tās abas man sekoja; trešo hijenu kādā viņas trako-

šanas brīdī es nositu. Kā mazliet uzbāzīgi suņi, abas hije-
nas lēca simtām reižu pie manis stāvus, spiedās caur kājām
un ošņāja manu seju un rokas. Mūsu sētā es varēju visur

ar viņām staigāt apkārt, nemaz nebaidīdamies, ka viena

vai otra meklēs glābiņu bēgšanā. VēlākKairo pilsētā vieglā
saitiņā es tās vadāju apkārt, visiem ticīgiem Kairo iedzī-

votājiem par lielām šausmām. Viņas bij man tā pieķēru-
šās, ka bez uzmudinājuma mani dažreiz apmeklēja, ja kāds

no maniem kalpiem aizmirsa kūts durvis aiz sevis noslēgt.
Es dzīvoju otrā stāvā, kūtis atradās apakšstāvā. Tomēr

tas hijenas nebūt netraucēja; viņas pazina trepes ļoti labi

un nāca arī bez manis istabā, kuru es apdzīvoju. Svešiem

tas bij tikpat pārsteidzošs kā nepatīkams skats, mūs pie

tējas galda redzot sēžam. Katram mums pie sāniem bij

hijena, un tā sēdēja tik saprātīgi un mierīgi, kā pie galda
mēdz sēdēt labi audzināts suns, kad tas lūdz pēc barības.

Pēdējo darīja arī hijenas; viņu maigais lūgums sastāvēja
no ārkārtīgi klusas, aizsmakušas spiegšanas, bet viņu pa-

teicība, ja viņas varēja pacelties stāvus — no jau agrāk
minētā apsveicināšanas veida vai vismaz no roku apošņā-
šanas.

Viņas kaislīgi mīlēja cukuru, bet ēda arī maizi, sevišķi
tādu, kuru mēs tējā samērcējām, ar lielu labpatiku. Viņu
parastā barība bij suņi, kurus mēs tām nogalinājām. Au-

strumzemēs bez saimnieka apkārtklejošo suņu lielais dau-
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dzums deva mums iespēju sagādāt diezgan viegli vajadzīgo
barību; tomēr mēs nekad nedrīkstējām palikt ilgi vienā

vietā, jo suņi ļoti drīz mūs ievēroja un no mums izvairījās.
No Hartumas līdz Kairo 300 jūdžu garā ceļojumā, kuru

mēs par spīti Nīlas krācēm nobraucām laivās, hijenas ba-

rojām ar klaidoņu suņiem. Ēst viņas parasti dabūja tikai

trešā vai ceturtā dienā; reiz viņām bij jāgavē astoņas die-

nas, jo mums bij pilnīgi neiespējams sagādāt tām barību.

Tad vajadzēja redzēt, ar kādu kāri viņas uzkrita savant

nonāvētamradiniekam. Gāja tiešām jautri: viņas gavilēja,
jautri smēja un metās tad kā trakas uz savu laupījumu.
Ar nedaudziem kodieniem tās uzplēsa vēderu un krūšm

kurvi, un melnie purni ar labpatiku rakņājās pa dzīvnieka

iekšām. Minūti vēlāk neredzēja vairs nevienas hijenas
galvas, bet tikai divus tumšus, bezformas, asinīm un gļotām
apklātus kamolus, kuri arvien no jauna grima dzīvnieka

iekšās un asinīm aptraipīti atkal parādījās dienas gaismā.
Nekad hijenas līdzība ar ērgli man nav likusies lielāka kā

pa šīs maltītes laiku. Viņas nekādā ziņā nepalika ērglim

iepakaļ, bet gan tos cik spēdamas rīšanā pārspēja. Pus-

stundu pēc maltītes sākuma mēs parasti atradām tikai suņu

galvas kausus un astes, viss pārējais, kā spalvas, āda, gaļa

un arī kājas bij iznīcināts. Viņas ēda visus gaļas veidus,

izņemot ērgļu gaļu. To viņas stūrgalvīgi nicināja, pat ja
tās bij ļoti izsalkušas, kamēr ērgļi paši citu ērgļu gaļu ēd

ar lielāko dvēseles mieru. Vai hijenas, kā apgalvo, ēd arī

savu pašu cilts brāļu gaļu, es netiku novērojis; gaļa ir vimi

mīļākais ēdiens, un maize der tikai kā gārds kumoss.

Savā starpā mani gūstekņi bij ļoti draudzigi. Dažreiz

abas hijenas kā suņi ilgi rotaļājās viena ar otru, ņurdēja,

kvekšķēja, rukšķēja, lēca viena pār otru, pieplaka viena

pēc otras pie zemes, plosījās, kodās v. t. t. Ja viena no

otras bij prom ilgāku laiku, tad katru reizi bij liela gavilē-

šana, kad tās sanāca kopā; ar vārdu, viņas diezgan skaidri

pierādīja, ka arī hijenas var karsti un sirsnīgi mīlēt.
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Zemes vilks jeb cibethijena (Protelis La-

landii) ir starploceklis starp hijenām un līdējkaķiem un

tādēļ ar tiesību uzskatams par atsevišķas ģints priekš-
stāvi. Savā ārējā izskatā šis vispār vēl maz novērotais

dzīvnieks, uzkrītoši līdzīgs Svītrainai hi jenai; arī viņam ir

strups purns, augstas priekškājas, nolaidena mugura, mu-

guras krēpes un kupla aste; tomēr ausis ir lielākas un

priekšķetnām ir īss īkšķis, līdzīgi dažusuņu pakaļpirkstam.
Cibethijenai ir 15 krūšu skriemeļu, pie kuriem piestiprinā-
tas ribas, 5 jostu, 3 krustu un 23 astes skriemeļi; šis skaits

daudz vairāk atbilst hijenu nekā suņu skriemeļu skaitam.

Ķermeņa kopgarums ir l,lmetra, astes —30 cm. Spalvo-

jums, kurš sastāv no mīkstām vilnainām spalvām un gariem

stipriem akotiem, uzrāda uz bālgani dzeltenīgā pamata
melnas sānu švītras.

Zemes vilks ir Kaplandes apdzīvotājs. Viņš jau no

agrākiem ceļotājiem ir daudz reiz pieminēts, tomēr tikai

nolsidoražofruā (Isidor Geoffrov) tuvāk aprakstīts.
No visiem datiem, kuri attiecas uz mūsu dzīvnieku, ir re-

dzams, ka viņš dzīvo nakts dzīvi un dienu slēpjas alās,
kuras līdzinās mūsu lapsu alām, bet ir plašākas; tanīs dzīvo

vairāki zemes vilki kopā. Ver r o (Verreaux) izdzina trīs

zemes vilkus ar suņa palīdzību no vienas kopējas alas, kaut

gantie neizskrēja visi pa vienu izeju. Vilki parādījās dienas

gaismā ar dusmās saceltu muguras spalvu, nolaistām astēm

un nokārtām ausīm, un sāka ātri skriet prom; viens no

tiem mēģināja visā ātrumā ierakties atpakaļ zemē un iz-

rādīja apbrīnojamu veiklumu. Visi trīs tomēr tika no-

šauti. Alas izmeklēšana rādīja, ka visas izejas stāvēja

savstarpējā sakarā un veda uz paplašinātu vidus daļu, kura

acīmredzot bij visu trīs kopējs mājoklis. Minētais pētnieks

piemin, ka mūsu dzīvnieka barība galvenā kārtā sastāv no

jēriem, bet ka viņi šad un tad nokož arī pa pieaugušai
aitai.





Viverras jeb līdējkaķi.
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Viverru jeb līdēj kaķu dzimta (Viverridae),
pie kuras mūs noved zemes vilks, atšķiras no visiem līdz

šim minētiem plēsējiem ar savu gari stiepto, tievo un velte-

nisko ķermeni un ar savām zemajām kājām. Kakls šiem

dzīvniekiem tievs un garš, galva pagarināta, garā aste pa
lielākai daļai nokarājas. Acis parasti mazas, ausis gan

lielākas, gan mazākas, kājas ar četriem vai pieciem pirk-
stiem; daudzi viverru dzimtas priekšstāvji spēj arī savus

nagus ievilkt. Blakus anusam atrodas divi vai vairāki dzie-

dzeri, kas atdala īpatnējas, tikai retumis patīkami smaržo-

jošas vielas. Atdalītās vielas dažreiz uzkrājas dziedzeru

maisiņā.
Vispār viverras ir līdzīgas mūsu caunēm, kuras viņi

aizvieto Vecās Pasaules dienvidus zemēs. No otras puses

viverras ļoti atgādina kaķus; viņas mēs varam pat uzskatīt

kā šo divu grupu starplocekļus. No caunām viņas atšķiras,

galvenā kārtā, ar saviem zobiem, kuriem ir asākas šķautnes
un smailākas galotnes. Viverrām augšžoklī ir divi dzerokļi,
bet caunēm tikai viens. Viverru galvas kauss ir stipri iz-

stiepts, pieres kaula uzaču izaugumi labi attīstīti. Vaiga
kauli nedaudz izspiežas uz āru. Mugurkauls sastāv no 31

skriemeļa. Ribas piestiprinātas pie 13 vai 15 skriemeļiem;
aste satur 20—34 skriemeļus.

Viverru izplatība ir stipri ierobežota. Viņas apdzīvo,

izņemot kādu Amerikas sugu, Vecās Pasaules dienvidus

daļu, tā tad galvenā kārtā Āfriku un Āziju. No šīs dzimtas

Eiropā sastopamas divas sugas, kas dzīvo tikai Vidusjūras

apgabalā; viena no tām dzīvo tikai Spānijā. Uz zemes

virsus viverras parādījās jau samērā sen. Tagad pie viņām
tāpat kā pie caunēm redz lielu formu dažādību, kaut gan

tās dzīvo daudz ierobežotākā apgabalā nekā pēdējās. Viņu

uzturēšanās vietas ir tikpat dažādas kā viņas pašas. Dažas
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no tām dzīvo neauglīgās, sausās, augstās vietās, tuksnešos,

stepēs, kalnos vai arī mazākos Āfrikas un Āzijas mežos.

Citas dod priekšroku auglīgiem līdzenumiem, sevišķi upju
krastiem vai bieziem krūmājiem. Dažas tuvojas cilvēku

mītnēm, citas atkal slēpjas visdziļākos meža biezokņos.
Dažas dzīvo kokos, citas atkal uzturas tikai uz zemes.

Klinšu plaisas un aizas, koku iedobumi un alas, kuras viņas
vai nu pašas izrok vai kuras viņas tikai pārņem savā īpa-

šumā, krūmāju biezokņi v. t. t. ir viņu mīļākās mītnes un

atpūtas vietas.

Lai raksturotu līdējkaķu dzīvi, es atkārtošu tos novē-

rojumus, kurus es publicēju dažus gadus atpakaļ kopā ar

savu brāli. Lielākā daļa no viverrām ir naktsdzīvnieki,
bet mazākā daļa dienas dzīvnieki, kuri, izņemot dienas vidu,

cauru dienu, kamēr saule spīd, klejo apkārt un meklē ba-

rību. Savā midzenī viņas atgriežas tikai tad, kad saule ir

norietējusi. Slinku, flegmātisku un tūļīgu dzīvnieku starp
viverrām ir ļoti maz. Lielākā viņu daļa ātruma un veikluma

ziņā ir pilnīgi līdzīgas visveiklākiem plēsējiem. Dažas vi-

verru grupas ir pazīstamas kā īsti pirkstgājēji, citas tur-

pretim ejot atspiežas uz visu pēdu. Dažas sugas spēj kā-

pelēt, lielākā daļa tomēr ir saistīta pie zemes. Starp viver-

ram īstu ūdens dzīvnieku nav. Medīšana dienā un priekš-
rocības došana zemes dzīvei ir īpašības, ar kurām viverras

atšķiras no viņām daudzējādā ziņā līdzīgām caunēm. šīs

divas grupas atšķiras viena no otras vēl vairāk pēc sava

rakstura. Caunes, kā zināms, ir nemierīgi, nepastāvīgi
dzīvnieki, kuri, iesākuši kustēties nespēj ne minūti palikt
mierā: viņām vai nu bez redzama mērķa jāskraida no

vienas vietas uz otru vai arī jākāpelē, jāpeld, ko visu tās

izdara ar neizprotamu steigu. Viverras ir gan tikpat ku-

stīgas kā caunes, daudzas no viņām ir arī ne mazāk izvei-

cīgas kā tās, bet viņu parašas ir pavisam citādas. Pie viņām
arvien novērojama zināma apdomība. Neskatoties uz viņu

veiklumu, viverru kustības tomēr ir daudz vienmērīgākas

un pārdomātākas, tādēļ arī pievilcīgākas nekā caunu kustī-

bas. Pirmā vieta kustību veikluma ziņā bez šaubām piekrīt

genetām. Laikam nav neviena zīdītāja, kas tik veikli čūsk-
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veidīgi līstu pa zemi kā šīs grupas mazie slaidie dzīvnieciņi.
Palmu cauņu gaita ir daudz savādāka, lai gan viņas ir ne

mazāk kustīgas un izveicīgas kā pārējās sugas. Viņām vis-

labāk piestāv šai grupai dotais „līdējkaķu" nosaukums, jo
neviens no man pazīstamiem šīs grupas priekšstāvjiem ne-

tien tik veikli un apdomīgi, kā palmu caunes. Ātrums, ar

kādu viverras lec uz savu laupījumu, ir liels un neizpro-
tams pretstats viņu parastam lēnam gājienam. Citādi ku-

stas šīs dzimtas dienas dzīvnieki, mangusti. Kājas tiem ir

īsākas nekā radniecīgām sugām. Ejot ķermenis velkas

gandrīz garzemi; vēdera sānos atrodošies mati tiešām skar

zemi. Viņi nelien, bet skrien uz priekšu ātriem rikšiem,
dažreiz tie skrej arī aulekšiem. Arī viņi ir nemierīgi, bet

ne tik nepastāvīgi. Ejot viņi izpēta visu zināmā kārtībā:

no uzsāktā ceļa virziena viņi reti kad novirzās. Viņu ku-

stībās ir vairāk savādību, nekā pievilcīguma. Viņi nerada

izbrīnu, bet krīt acīs tādēļ, ka pie citiem zīdītājiem nekas

līdzīgs nav novērojams. Mangusti vajadzības gadījumā
izrāda arī tādu veiklību, kura ir apbrīnošanas vērta.

Viverrām no maņas orgāniem vislabāk laikam attīstīta

osme. Viņas tāpat kā suņi aposta katru priekšmetu. Ar

deguna palīdzību viņas iepazīstas ar visu, kas tām ceļā
gadās. Otro vietu pēc savas attīstības pakāpes ieņem redze.

Acs uzbūve visām grupām nav vienāda: redzoklis dažām

grupām ir apaļš, citām atkal garens. Visskaidrāks un gu-
drāks skats ir mangustiem. Visvājāk attīstīta palmu caunes

acs. Dienas gaismā viņas acs redzoklis kļūst tik šaurs kā

mats, bet redzokļa vidū novietotais caurumiņš tik liels kā

proso grauds. Mangustiem viņš ir gandrīz apaļš, bet cibet-

kaķiem ovāls. Pirmie ir pazīstami kā īstie nakts dzīvnieki.

Viņu lēnā un nenoteiktā līšana dienas laikā skaidri pierāda,
ka dienā viņi slikti redz. Ja dienā ir ļoti gaišs, viņiem
vairāk jāorientē jās ar osmes un dzirdes palīdzību nekā ar

redzi. Cibetkaķi laikam redz tikpat labi dienā kā naktī.

Mangusti redz dienā labāk nekā naktī un, cik zināms pēc

novērojumiem, viņi redz arī uz lieliem attālumiem. Liekas,
ka dzirde pie visām grupām diezgan vienmērīgi attīstīta,
bet viņas attīstības pakāpe ir daudz zemāka nekā redzes
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un osmes attīstība. Vai no pārējiem maņas orgāniem labāk

attīstīta tauste vai garša, nav vēl noskaidrots. Tāpat kā

tauste, labi attīstīta arī garša, jo viņi visi ir lieli kārum-

nieki, kas ļoti mīl visādus saldumus.

Viverru gara spējas nedrīkstam novērtēt par daudz

zemu. Visām šīs dzimtas sugām, kuras esmu pētījis gan

brīvībā gan gūstā, ir bijis daudz saprāta un lielas spējas
uz mācīšanos. Ātri viņi prot pareizi novērtēt viņiem iz-

rādīto laipnību; pēc nedaudz dienām viņi prot atšķirt savu

kopēju no pārējiem ļaudīm. Ar savu priekšzīmīgo uzve-

šanos viņi izsaka pateicību par savu kopšanu.

Viņu uzvešanās mainās atkarībā no apstākļiem. Pat

tie, kuri sākumā bij mežonīgi un nesavaldāmi, īsā laikā

kļūst mierīgi un padevīgi, iemācās pazīt savu vārdu, nāk,
kad tos sauc pie vārda, un jau pirmās nedēļās ņem no sava

drauga rokas barību. Nav daudz tādu dzīvnieku, kurus

būtu vieglāk pieradināt kā viņus. Sacīt, ka pieradināšana
ir tikai šķietama, dibināta vairāk uz vienaldzību nekā uz

saprātu, mēs nevaram, jo atrodoties gūstā skaidri ir re-

dzams, cik labi viņi prot atšķirt savus labvēļus no pārē-

jiem. Viņi izrāda simpātijas un antipātijas. Ar draudzī-

bas un uzticības jūtām viņi tuvojas tiem, kas labi ar viņiem
apietas. No tiem, kas viņiem sagādājis kādu nepatikšanu,

viņi vai nu izvairās vai cenšās tiem pie gadījuma atriebties

saskaņā ar spēka lielumu.
Pret citiem dzīvniekiem viņi izturās dažādi. Vienas

sugas dzīvnieki savā starpā parasti dzīvo ļoti draudzīgi,
bet dažādu sugu priekšstāvji nikni uzbrūk viens otram un

kaujas uz dzīvību un nāvi. Arī tās pašas sugas dzīvniekam,

ja viņu ievieto būrī, kurā dzīvo vairāki viens pie otra pie-
raduši dzīvnieki, no sākuma daudz jācieš; uz dzimuma da-

žādībām dzīvnieki pie tam ne arvien griež vērību. Spīdo-
šām acīm mājinieki parasti apskata jauno ienācēju, saceļ

spalvas, šķaudīdami un šausmīgi kliedzot sāk savu uzbru-

kumu, šādos gadījumos dzīvnieki laiž darbā visas savas

priekšrocības. Saķērušies kamolā, cīnītāji šausmīgā ātru-

mā kūleņo un veļas pa šauro būrīti, te viens ir virspusē, te

atkal otrs, te viņi abi atrodas guļamā kastē, te atkal abi ir
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ārā no tās. Ja abi cīnītāji ir vienādos spēkos, cīņa nekādus

sevišķus rezultātus nedod, jo beigu beigās iestājas miers

un proti taisni tad, kad parādās dzimuma tieksmes. Ja

spēki tomēr nav vienādi, tad vājākais pastāvīgi atrodas

nāves briesmās. Patiesa draudzība starp šiem dzīvniekiem

reti sastopama, tomēr dažreiz arī viņa parādās. Tā, es

kopu palmu caunes pāri, kurš pēc savas uziešanas varēja
noderēt maigu laulātu draugu paraugam: visu viņi darī-

ja kopīgi, reizā izkāpa no savas guļāmās kastes, ēda kopā,
neizrādīja nekādu skaudību, mīļi spēlējās savā starpā. Ja

viņi bij šķirti, tie viens pēc otra ļoti ilgojās un skuma. Ar

citiem viņi nekad neuzsāka nedz strīdu, nedz cīņu, kamēr

starp mangustiem reti kad nav strīdu.

Tikai cibetkaķi un palmu caunes atdala stipru bizama

vai muskusa smaku. Jau minētie dziedzeri atdala taukainu

vai arī eļļainu, ķepīgu stipri smaršojošu vielu, šī viela uz-

krājas dziedzeru maisiņā, no kurienes tā laiku pa laikam

tiek izdalīta uz āru. Kā liekas, šīs vielas atdalīšana stāv

sakarā ar seksuālo darbību. Daži ir apgalvojuši, ka slēgtās

telpās šī smaka var kļūt nepanesama un izsaukt galvas

sāpes un vemšanu, šādu parādību pie tiem dzīvniekiem,
kurus es turēju, neesmu novērojis. Smaka, kādu izplata

caunes, kā arī meža suņu nepatīkamie izgarojumi ir daudz

nepanesamāki nekā smaka, kuru rada cibetkaķi. Ārā stā-

vošs būris, kurā atrodas vairāki šīs sugas dzīvnieki, izplata

pat patīkamu smaržu, jo bizama tvaiki šeit ātri izgaro.
Smaršas pieņemšanos un atslābšanu es neesmu novērojis.

Tāpat kā pie citiem plēsīgiem zvēriem, arī pie viverrām

mazuļu skaits ir stipri svārstīgs. Cik līdz šim ir zināms,
viverru mazuļu skaits svārstās starp vienu un sešiem. Mā-

tes savus bērnus ļoti mīl. Vienas sugas, bet varbūt arī

vairāku sugu tēviņi ņem vismaz dalību bērnu audzināšanā.

Mazuļus ir viegli pieradināt pie cilvēka. Mazuļi gūstā ir

tikpat labsirdīgi un uzticīgi, cik vecie dzīvnieki nikni, mežo-

nīgi un plēsīgi. Gūstu viņi viegli pārcieš, tādēļ dažos ap-

vidos gūstā tur lielā skaitā vairākas viverru sugas, lai

tādā ceļā vieglāk iegūtu dziedzeru dārgo atdalījumu. Citas

sugas ar sekmēm lieto peļu un žurku ķeršanai. Gūstā šīs
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sugas baro ar jēlu gaļu, piena maizītēm un augļiem. Pē-

dējos viņi, tāpat kā lielākā daļa citu plēsīgu dzīvnieku, iz-

ņemot kaķus, ļoti labprāt ēd. Šī barība ir viņu veselībai ļoti

noderīga. Man liekas, ka ir vērts pieminēt, ka attiecībā

pret augu kauliņiem viņi visi neizturas vienādi: palmu

caunes, kuras Indijā un Sudānu salās uzskata par visnepa-
tīkamāko viesi dārzos un kafejas plantācijās, ēd mūsu ķir-
žus ar visiem kauliņiem, turpretim visas pārējās sugas ēd

tikai mīkstumu.

Viverras pret laiku maiņu ir ļoti jūtīgas, lai gan ne

tik lielā mērā, kā citi dienvidus dzīvnieki. Pats par sevi

saprotams, ka ziemā viņas jānovieto apkurinātā vai vismaz

slēgtā telpā. Ārā stāvošos būros, sevišķi ja snieg sniegs,

viņi ātri apsaldē savas kājas. Citādā ziņā viņi neprasa ne-

kādu sevišķu kopšanu. Mīksta siena gulta, uz kuras viņi

saritinājušies guļ, un viņu kāpelēšanai piemērots koks —

lūk viss, kas viņiem vajadzīgs.

Vispār labums, kuru viverras mums dod, ir lielāks

■ekā nodarītie zaudējumi. Viņu dzimtenē nodarāmās laupī-
šanas nebūt nav tik lielas. Labumu, kuru viņas dod iz-

nīcinot kaitīgus dzīvniekus, visi ir spiesti atzīt.

šis labums arī ir bijis par iemeslu, ka jau sirmā se-

nātnē gudrā ēģiptiešu tauta turēja kādu šo dzīvnieku sugu

par svētu, šis dzīvnieks bij vispārējā cieņā. Dažās vietās

h*eto viņu gaļu un ādu. Tirgū kārtīgi nonāk zināms, lai

gan ne visai liels, genetu ādu skaits. Gaļu, pēc Dor n a

(Dohrn) izteicieniem ēdot ļoti labprāt Prinču salas nēģeri,
kur viverras tikušas ievestas.

Cibetkaķim jeb civetai (Viverra Civetta) ir

apmēram vidēja suņa lielums, bet pēc izskata tas vairāk

līdzinās kaķim; pēc savas vispārējās uzbūves viņš ieņem
vidusstāvokli starp kaķi un cauni. Galva ir apaļa, plata, ar

asu purnu; ausis asas un īsas; acis šķības, ar apaļu redzokli.

Ķermenis stiepts, bet ne sevišķi, tādēļ dzīvnieks pieder pie
visresnākām šīs dzimtas sugām. Aste vidēji gara vai ap-



mēram pusķermeņa garumā; kājas vidēji garas; visa pēda
pārklāta ar vilnu. īsā spalva diezgan bieza un rupja. Garās

krēpes, kas stiepjas pa muguras vidu no kakla līdz pat astei,
dzīvnieks spēj sacelt. Uz skaistās pelnupelēcīgās, dažreiz

arī iedzeltenās ķermeņa pamatkrāsas stipri atdalās apaļie
un stūrainie melnibrūnie plankumi, šiem plankumiem var

būt visdažādākais stāvoklis un forma: ķermeņa sānos viņi
ir novietoti vai nu garenās vai arī šķērsrindās; uz kājām
šie plankumi rada skaidrus šķērsšvītro jumus. Uz muguras

krēpes ir melni brūnā krāsā. Vēders gaišāks par ķer-
meņa virspusi un melnie traipi šeit nav tik noteikti noro-

bežoti. Astei, kas pie pamata stipri mataina, ir apmēram
6—7 melni gredzeni; astes gals ir melnibrūns. Kakla sānos

atrodas gaišs, četrstūrains, slīpi no augšas uz apakšu no-

virzīts balts laukums, kas no augšas un pakaļpuses ierobe-

žots ar melnganibrūnu joslu; bieži ar melnibrūnu švītru

viņš ir sadalīts divās daļās. Deguns tam melns, purna gals

balts, bet vidū vai priekšā ir gaiši brūns plankums. Pierei

un auss apgabalam ir dzeltenīgi brūna krāsa, bet pakausis
ir vēl gaišākā krāsā. Zem katras acs atrodas liels melni-

brūns plankums, kas virzas pāri vaigiem uz rīkles pusi.

Ķermeņa garums ir 70 cm, bet astes garums 35 cm; ķer-
meņa augstums pie skausta 30 cm.

Āfrika, galvenā kārtā viņas rietumu daļa, un proti

Augšgvineja un Lejasgvineja ir civetas dzimtene. Atse-

višķi šīs sugas eksemplāri sastopami arī Āfrikas austrumos,
vismaz viņi ir labi pazīstami Sudānas iedzīvotājiem zem no-

saukuma „sobāt". Gvinejā cibetkaķi apdzīvo sausus, smil-

šainus, kokiem un krūmiem apaugušus kalnājus un kalnu

līdzenumus. Viņi tāpat kā lielākā daļa šīs dzimtas sugu

ir vairāk nakts nekā dienas dzīvnieki. Dienā viņi guļ.
Vakaros viņi iziet uz medībām un meklē mazus zīdītājus un

putnus, kurus viņi vai nu spēj pārvarēt, vai kuriem viņi
prot klusām pielīst un tos pārsteigt. Saka, ka putnu olas

esot viņu mīļākais ēdiens. Putnu ligzdu meklēšanā viņi
tiešām izrāda lielu mākslu. Šī iecienītā ēdiena dēļ viņi pat

kāpj kokos. Vajadzības gadījumā viņi ēd arī abiniekus,

augļus un saknes.
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Gūstā viņus tur vai nu sevišķos krātiņos vai arī kūtis,
Baro viņus ar galu, sevišķi ar putnu gaļu. Ja viņus saķer
jaunus, tie ne tikai vieglāk pārcieš brīvības zaudēšanu nekā

veci individi, bet pat pierod pie cilvēka un kļūst tam paklau-
sīgi. Jau Bel o n s stāsta, ka Florentinas sūtnim Alek-

sandri jā esot bijis pieradināts cibetkaķis, kas spēlējies ar

cilvēkiem un raustījis tos aiz deguna, ausīm un lūpām, bet

kost tomēr nekodis. Tālāk Belons piemetina, ka tas esot

liels retums un ka tas esot iespējams tikai tad, ja dzīvnieku

saķer ļoti jaunu. Vecumā saķertus dzīvniekus pieradināt

pie cilvēkiem nākas ļoti grūti: viņi arvien ir nikni un mežo-

nīgi. Viņi ātri uzbudinās. Uzbudinājumā tie tāpat kā kaķi
samet kūkumu, saceļ krēpes un izlaiž aizsmakušas skaņas,
kurām daudz līdzības ar suņu ņurdēšanu. Stipra muskusa

smaka, kuru civetas izplata, padara viņu klātbūtni nervo-

ziem cilvēkiem neciešamu.

Lai iegūtu dziedzeru šķidrumu jeb cibetu, dzīvnieku

piesien pie krātiņa restēm. Ar pirkstu izbīda anusa mai-

siņu uz āru un izspiež dziedzeru sekrētu caur daudzajiem
dziedzera izvadkanālīšiem. Pie pirkstiem pielipušo ķepīg©
sulu noņem ar karoti. Lai remdinātu dzīvnieka sāpes, kuras

tam nodarītas dziedzerus izspiežot, dziedzeru maisiņus ap-

slapina ar kokosa vai dzīvnieku pienu. Parasti cibetu ņem

divreiz nedēļā un katrreiz iegūst ap 14 lotes. Svaigā stā-

voklī sekrēts izskatās pēc baltām putām, kuras pēc tam

paliek brūnas un zaudē daļu no savas smaržas. Cibeta lie-

lākā daļa pārdošanā nāk falsificētā veidā, bet arī īstais

cibets iepriekš jāapstrādā, lai tas būtu noderīgs lietošanai.

Tikko iegūtā cibetā ir daudz spalvu un viņa smarša ir tik

stipra, ka paliek nelabi, ja ar viņu pat īsu laiku jāstrādā.
Lai cibetu tīrītu, viņu uztraipa uz beteļu pipara lapām, iz-

lasa piemaisītos smalkos matiņus, noskalo ar ūdeni, mazgā

ar citronu sulu un pēc tam atstāj saulē izžūt. Cibetu uz-

glabā vai nu alvas vai skārda bundžās, šādās bundžās viņš
nāk tirgū. Labākās cibeta šķirnes iegūst no Āzijas cibet-

kaķiem, galvenā kārtā no Buro salas, kas ir viena no Mo-

lukas salām. Arī Javas cibets ir labāks nekā Bengālijas

un Āfrikas produkts. Viss tas, saprotams, atkarājās no
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tā, cik labi cibets ir tīrīts. Parasti tēviņš dod mazāk, bet

labāku cibetu nekā mātīte. Tagad cibeta tirdzniecība ir

ievērojami sašaurinājusēs, jo cibeta vietā sāk lietot arvien

vairāk muskusu.

Gandrīz to pašu, ko es teicu par civetu, var attiecināt

arī uz īsto jeb Āzijas cibetkaķi (Viverra Zibe-

tha). šo sugu ilgāku laiku uzskatīja par Āfrikas cibet-

kaķa pasugu. Āzijas cibetkaķis atšķiras no pēdējā ne tikai

ar krāsu un zīmējumu, bet arī ar zināmiem novirzījumiem

ķermeņa būvē. Viņa galva ir smailāka, ķermenis tievāks

un ausis garākas par civetas ausīm. Mati nevienā vietā

nerada krēpes. Ķermeņa pamatkrāsa ir tumši dzelteni-

brūna; no tās atdalās liels skaits cieši viens pie otra novie-

totu plankumu tumši sarkanrūzganā krāsā. Pieauguša
dzīvnieka ķermeņa garums ir 75 cm, bet astes garums

40 cm; ķermeņa augstums pie skausta 30 cm. Āzijas cibet-

kaķi apdzīvo galvenā kārtā Indiju un viņas salas. Malajieši

cibetkaķi izplatījuši tālāk. Brīvībā un gūstā viņš dzīvo tā-

pat kā iepriekš pieminētā viverru suga. Dienā viņš ir mie-

gains, bet nakti ļoti mundrs.

Jaunākos laikos zooloģiskos dārzos sevišķi bieži sasto-

pama rasa (Viverra indica). Viņa ir daudz mazāka un

ar garāku asti nekā iepriekš aprakstītās sugas. Viņas ķer-
meņa garums ir 60 cm, bet aste nav daudz īsāka par ķer-
meni. Viņas raksturīgākā atšķirības pazīme ir šaurā galva

ar lielām acīm. Viņas rupjā spalva ir pelēki dzeltenīgi-
brūnā krāsā ar melnas krāsas piemaisījumu un rindās stā-

vošiem tumšiem plankumiem. Aste vairākkārt gredzenota.
Rasa apdzīvo Indijas lielāko daļu un arī Indijas salas.

Linsangam (Viverra gracilis) ir ļoti smaila galva

un neparasti gari stiepts ķermenis, kas atbalstās uz īsām

kājām. Aste viņam gandrīz ķermeņa garumā, krēpju nav,

spalva gludi pieguļoša. Viss viņa ķermeņa garums ir

70 centimetri, no kuriem 30—32 cm krīt uz asti. Mīkstās

an smalkās spalvas pamatkrāsa gaiši pelēka ar melngani
brūniem plankumiem un svītrām. Kājas apklātas tumšiem
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plankumiem, uz astes ir septiņi plati tumši gredzeni, pats
astes gals gaišs.

G ene t a (Viverra Genetta) ir vienīgais Eiropā sa-

stopamais cibetkaķis. Kopā ar mangustu tie ir vienīgie
šīs dzimtas priekšstāvji Eiropā. Vispār genetai ir daudz

līdzības ar jau iepriekš aprakstītām sugām, arī ķermeņa
krāsa viņai ir tāda pate. Viņas ķermeņa garums sasniedz

50 cm, astes garums 40 cm, plecu augstums 15—17 cm.

Uz zemām kājām atbalstītais ķermenis ir ārkārtīgi slaids,
galva maza, uz mugurpusi galva platāka. Raksturīgs šai

sugai ir garais purns, īsās, platās un strupās ausis. Acīm

ir tāds pat redzoklis kā kaķim; dienā redzoklis izskatās pēc
šauras plaisiņas. Mazais analdziedzeris atdala nelielos

daudzumos pēc bizama smaršojošu vielu. īsās, biezās un

gludās spalvas pamatkrāsa ir dzeltenīgi pelēka. Gar ķer-
meņa abiem sāniem stiepjas 4—5 gareniskās rindās novie-
toti dažādu veidu plankumi. Plankumu krāsa parasti ir

melna, retos gadījumos ta ir sarkani dzeltena. Gar kakla

virspusi stiepjas četras nepārtrauktas gareniskas švītras,
kuras savu virzienu stipri maina. Rīkle un kakla apakš-

puse ir gaiši pelēkas. Pāri tumši brūnam purnam virs

deguna stiepjas gaiša josla. Tāpat gaiši pelēkā krāsā ir

arī plankumiņi virs acīm un acu priekšpusē. Uz astes at-

rodas 7—B balti gredzeni, astes gals ir melns.

Šī ārkārtīgi skaistā un reizē ar to arī ļoti plēsīgā,

asinskārā, niknā un drošsirdīgā zvēriņa īstā dzimtene at-

rodas Atlasa kalnos un ielejās. Viņš sastopams bez tam

arī Eiropā un galvenā kārtā Spānijā un Dienvidfrancijā.
Geneta pastāvīgi sastopama tādās Spānijas vietās, kur vi-

ņai izdevīgi uzturēties, lai gan viņu novērotnākas ļoti grūti.*

Viņa sastopama ne tikai ar biezu mežu apaugušos kalnājos
un kailās klintīs, bet arī līdzenumos. Viņas vismīļākās uz-

turēšanās vietas ir mitri apgabali, netālu no strautiem un

avotiem, kur atrodas daudz krūmu un klinšainu krauju,
šeit vientuļš mednieks dažreiz viņu iztraucē arī dienā. Pa-

rasti tomēr, pateicoties savas spalvas krāsas lielai līdzībai

ar klinšu drumstalām un kailo zemi, viņām izdodas tik ātri

nozust, ka mednieks nepaspēj pat izšaut. Geneta ar lap-
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sas veiklību izlocās starp akmeņiem, stādiem, zālēm un

krūmājiem; pēc nedaudz minūtēm viņa ir jau galīgi
nozuduse.

Par cibetkaķu vienīgo priekšstāvi Amerikā mums jā-
uzskata Meksikas kakam i c 1 i (Bassaris astuta). Ginta,
kuru sastāda šis dzīvnieks, stāv visciešākā radniecībā ar

cibetkaķiem, citādā ziņā viņai tomēr daudz līdzības arī ar

caunēm. Pieaudzis tēviņš sasniedz garumā 95 cm, no ku-

riem divas piektdaļas krīt uz asti. Pēc savām ķermeņa
formām kakamicli atgādina mazu lapsu, bet pēc ķermeņa
krāsas — kuati jeb degunlāci. „Viņš izskatās," saka

Bi r ds, „pēc lapsas un jenota bastarda. No viena viņš

mantojis ķermeņa formas un viltīgo skatienu, bet no otra

gredzenoto asti. Viņa ķermenis ir slaidāks nekā lapsai,
bet druknāks par caunes ķermeni. Kakamicli diezgan mīk-

stai spalvai piemaisīti vairāki gari cieti mati; spalvas ga-

rums gandrīz tāds pat kā lapsai. Galva ir smaila, kailais

purns garš, acis lielas. Smailās ausis no ārpuses kailas,
bet iekšpusē spalvainas." Uz muguras spalvai ir brūngani

pelēka krāsa, ar melnu spalvu piemaisījumu. Vaigi un vē-

dera apakšējā daļa dzelteni vai arī sarkanrūzganā krāsā;
acīm tāda pate krāsa, un viņas ierobežotas melniem gre-

dzeniem; sāni ir gaišāki. Pāri kaklam un kājām stiepjās
vairākas izplūstošas Svītras. Aste balta, ar astoņiem mel-

niem gredzeniem.
Kakamicli ir jautra, priecīga un mundra būtne, kas ar

savām kustībām un žestiem daudzreiz atgādina vāverīti,
' kādēļ meksikanieši viņu sauc par „kaķu vāveri". Ja kaka-

micli izdzen no alas, viņš pārliec asti pāri galvai un ieņem
tikpat graciozu stāvokli, kādu šādos gadījumos ieņem vā-

verīte. Nostāties uz pakaļkājām viņš tomēr nespēj. Ka-

kamicli kāpelē pa kokiem diezgan veikli, bet ar tādu paš-

paļāvību un veiklību lēkt no viena koka uz otru kā vāvere

viņš nespēj. Ja to izbaida, viņš skrien pa zaru tik tāļu,
cik vien tas iespējams. Noskrējis līdz zara galam, viņš
cenšas saviem nagiem saķert otru zaru, lai varētu uz to
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uzrāpties. Dažreiz var redzēt, kā viņš, nogulies uz zara

virspuses, sildās saulītē. Viņš guļ nekustēdamies, pa pusei

saritinājies; tikko tas nojauš vismazākās briesmu pazīmes,

viņš cik ātri vien iespējams noslēpjas savā dobumā. No

jauna viņš parādās tikai tad, kad nogājuse saule. Reiz

Klarks (Clark) izbaidīja mātīti, kura klinšu spraugā

baroja savus četrus vai piecus mazuļus. Pēdējie turējās

pie pupiem tik cieti, ka viņi vēl pārs stundas pēc mātes nā-

ves bija jāatrauj ar varu. Līdz tam laikam mazuļi neiz-

rādīja nekādas neapmierinātības. Mātīte gulēja, kad Klarks

to ieraudzīja. Atmodusēs viņa neizrādīja nedz apjukuma,
nedz bailes. Savu māju viņa aizsargāja ar zobiem un

nagiem.

Ci vētām ļoti tuvu stāv palmu caunes jeb brīnum-

astes (Paradoxurus). Viņas tik ļoti atgādina kaķus,
ka daži pētnieki uzskata visu viverru dzimtu par kaķu

apakšdzimtu; abām grupām tiešām daudz kopēju ārēju

un iekšēju pazīmju. Palmu caunes ir puspēdmiņi. Viņu
kājas pēdas pakaļējā daļa ir kaila un pārklāta kārpām. Vai-

rākas dzīvnieku sugas asti, no kuras ir cēlies šo dzīvnieku

nosaukums, spēj sagriest gredzenā, šī īpašība tomēr nav

sevišķi uzkrītoša. Viņu priekškājām un pakaļkājām ir

pieci pirksti ar lielākā vai mazākā mērā ievelkamiem na-

giem. Nagus palmu caunes tāpat kā kaķi lieto barības sa-

ķeršanai un aizsardzībai. Viņas atgādina kaķus arī ar sa-

vām acīm. Palmu caunes dzīvo Dienvidazijā un uz tuvē-

jām salām, galvenā kārtā uz Sundu salām. Palmu caunes

tāpat kā visi nakts dzīvnieki iziet uz medībām tikai tad,
kad saule nogājuse. Naktī viņas prot ātri kustēties, labi

kāpelēt, veikli ķert putnus un vaijāt mazus zīdītājus. Bez

gaļas barības viņas ne tikai laiku pa laikam lieto augļus,
bet dod tiem pat zināmu priekšroku. Viņu postījumi dār-

zos un plantācijās ir tikpat neciešami, kā viņu uzbrukumi

putnu kūtīm. Sagūstītās palmu caunes bieži nosūta dzīvas

uz Eiropu, kur viņas, neprasot nekādu sevišķu kopšanu,

spēj gadiem ilgi dzīvot un vairoties. levērojot viņu snau-
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dulību, viņas valdzina skatītājus maz. Dažiem cilvēkiem

palmu caunes viņu dziedzeru izgarojumu dēļ ir pretīgas.
Indijas palmu caune (Paradoxurus

hermaphroditus) pēc sava ķermeņa uzbūves un

ādas krāsas atgādina genetu. Viņa ir apmēram tikpat
liela kā mājas kaķis. Ķermenis izstiepts, bet neskatoties

uz to, diezgan plecīgs; kājas spēcīgas un īsas; garo asti

dzīvnieks spēj satīt gredzenā gan uz augšu, gan uz apakšu.
Ausis vidēja lieluma. Stipri izdobtām acīm brūna varavīk-

snīte un liels ārkārtīgi kustīgs redzoklis, kas var savilkties

tik šaurā plaisiņā, kā mats. šīs palmu caunes spalva sastāv

no biezām pūkām un tieviem matiem. Pamatkrāsa ir dzel-

tenīgi melna, bet krāsas nianses mainas atkarībā no tā, kā

krīt gaisma. Gar mugurkaula abām pusēm gareniskā vir-

zienā stiepjas nepārtrauktas švītras, kuras sastāv no rindā

novietotiem melniem plankumiem.
Uz Javas, Sumatras un Borneo salām un Siāmā Indi-

jas palmu caunes vietā sastopams m v z a n g s (Paradoxu-

rus fasciatus). Viņš ir drusku mazāks un viņa spalvas ir

īsākas un rupjākas. Viņa spalvas krāsa ir ļoti mainīga.
Cik līdz šim novērots, visiem muzangiem raksturīga ir ti-

kai balta vai pelēka švītra, kas stiepjas no pieres līdz

ausīm.

Par šī dzīvnieka dzīvi un viņa parādīšanos kafejas

plantācijās Junghūns ziņo sekošo. Kad kafejas koka

augļi sāk nogatavoties un paliek arvien sarkanāki, kad pie-

augušie un bērni novāc sarkanos augļus un nes tos uz ze-

māk novietotām kaltējamām vietām, „bieži uz ceļiem, kuri

pārdala kafejas plantācijas krustām un šķērsām vairākās

daļās, redzamas kāda dzīvnieka ekskrementu kaudzītes.

Kaudzītes sastāv no kopā salipušām, bet nebojātām kafejas

pupiņām, šīs kaudzītes ir muzanga ekskrementi. Kalnu

iedzīvotāji muzangu ļoti neieredz, jo viņš bieži uzbrūk viņu
putnu kūtīm. Muzangi ēd arī augļus, sevišķi meža palmu

augļus. Vismīļāk viņi uzturas kafejas plantācijās tanī lai-

kā, kad nogatavojas kafejas pupiņas. Šeit viņus Javas ie-

dzīvotāji arī ķer. Dzīvnieks savā kuņģī sagremo tikai ga-

ļaino un sulīgo kafejas augļa apvalku, bet augļa kodoli tiek
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izmesti ārā nesagremoti. Pēc Javas iedzīvotāju apgalvo-

juma, no muzanga ekskrementiem iegūtās kafejas pupiņas
dodot vislabāko kafeju, jo muzangs ēdot tikai tos augļus,
kas vislabāk nogatavojušies. Bez tam muzangs savai ba-

rībai lieto putnus un insektus; viņš ķer meža vistas un iz-

sūc māju un meža putnu olas. Uz olām muzangs sevišķi
kārs. Ja vakaros staigā pa kluso kafejas koku mežu, bieži

var novērot muzangu, kad viņš lēc no viena koka uz otru.

Viņš ir jautras dabas dzīvnieks, sevišķi jaunībā; savās ku-

stībās viņš ir veikls un pārdrošs. Viņu viegli pieradināt

pie cilvēka. Ja muzangs atrodas gūstā, viņu nedēļām ilgi
var barot tikai ar banānēm. Ātri viņš pierod pie savas mā-

jas tik stipri, ka viņu var laist brīvi skraidāt apkārt. Ja

viņa kopējs, kurš to baro un tam kādreiz iedod pa vistas

olai, iet pastaigāties, muzangs tam seko kā suns. Muzangi
savam kopējam atļauj ņemt sevi rokā un glāstīt."

Ķīnā un uz Formozas salas dzīvojošā paguma jeb

kāpuru caune (Paradoxurus larvatus) pēc lieluma

līdzīga citām radniecīgām sugām. Viņas biezās un skai-

stās spalvas krāsa uz galvas ir pa lielākai daļai melna, vai-

gi, apakšžoklis un kakls pelēki, ķermeņa virspuse dzeltenīgi

pelēka. No kailās deguna galotnes sākas balta švītra, kas

iet pāri pierei virzienā uz pakausi. Otra tāda švītra stiepjas
zem acīm, bet trešā švītra virzās virs acīm. Ausis, astes

gals un kājas ir melnas. „Es turēju," saka Svin h o

(Swinhoe), „kādu šīs sugas viverru mēnešiem ilgi pieķē-
dētu pie savas verandas. Viņa labāk ēda vārītu nekā ne-

vārītu gaļu; vistas olas un mazus putnēnus tā sevišķi ne-

cienīja. Kāda izbāsta čūska tūlīt grieza uz sevi pagumas

uzmanību. Ar vienu lēcienu viņa tai uzklupa, saķēra to

un sāka viņu purināt. Kad es viņai noliku priekšā vēzi,

viņa to apostīja, bet neēda; pēc tam viņa noslaucīja sev

seju, tāpat kā to dara suņi, ja tie maitu ēduši. Ja pagumu

atlaida vaļā, viņa kāpa uz durvīm, galdu un krēsliem. Kāp-

jot viņa turējās ar priekškājām, bet ar pakaļkājām grūda

ķermeni uz priekšu. Viņa skrēja uz priekšu un atpakaļ,
cik to ķēde atļāva, piepēži piecēlās uz pakaļkājām un iz-

laida trīcošas skaņas. Garāmejošus suņus viņa prata turēt



134

vajadzīgā attālumā, rādot tiem zobus. Dienā viņa gulēja,

turpretim nakts lielāko daļu pavadīja nomodā. Karstums

viņai bija ļoti nepatīkams un bieži izsauca viņai aizdusu un

elpas trūkumu."

Mampalons (Cvnogale Benettii) ir viens no tu-

vākiem palmu caunes radiniekiem. Viņš ir neveikls un dī-

vains plēsējs. Šī ievērojamā dzīvnieka ķermenis ir plecīgs
un resns; galva gara, deguns diezgan smails. Kājas un

aste ļoti īsas, pēdas kailas; katrā kājā ir pieci pirksti. Līdz

pusei ar plēves palīdzību savienotie pirksti apbruņoti spē-

cīgiem nagiem. Sevišķi krīt acīs lielā, garā, no dzeltenīgi
baltiem sariem sastāvošā bārda; virs un zem viņas aug

smalki brūni matiņi; uz vaigiem novietoti divi garu baltu

matu pušķīti. Spalvas krāsa dzeltenīgi brūna. Ķermeņa
garums 60—65 cm, bet astes —15 cm. šis dzīvnieks dzīvo

pie Sumatras un Borneo salas ūdeņiem. Bez tam viņš
prot diezgan veikli kāpelēt pa slīpiem kokiem un resniem

zariem. Viņš pārtiek no zivīm, putniem un augļiem.

Otrā galvenā grupā, zem „suņkājaino" (Cvnopoda) no-

saukuma Gr c j s (Gray) apvieno sugas ar izstieptu ķer-
meni un īsām kājām. Pie šīs grupas piederošām sugām

pirksti apbruņoti ar neievelkamiem, taisniem, brīviem un

no sāniem drusku saspiestiem nagiem. Pēdas ir kailas vai

maz spalvainas. Spalva sastāv no cietiem, stipriem un

gredzenotiem matiem. Aste stipri spalvaina, bez gredze-
niem. Viņu uzaču gredzens pa lielākai daļai noslēgts; daž-

reiz tas nav noslēgts vienā stūrī. Anusa kabatas mazas

vai arī to pavisam nav.

Pie šīs grupas pieder mangusti jeb ichnei-

m o n i — dzīvnieki, kas kļuvuši ievērojami jau no seniem

laikiem, jo viņi ir vispilnīgākie savā grupā un tiešām ievē-

rības vērti.
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Mangustiem (Herpestes) ir raksturīgas sekošas

ārējās pazīmes. Uz zemām kājām novietotam ķermenim
ir stiepta velteniska forma, galva irmaza vaj vidējā lielumā,

purns smails; acis diezgan mazas, redzoklis apaļš vai ovāls;

ausis īsas un apaļas, deguns īss, kails un gluds, deguna
vidū ir nadziņa; kājās ir pieci pirksti, aste konusveidīga,

spalva ir cieta un sastāv no gariem matiem. Zobu sistēma

sastāv no četrdesmit pa lielākai daļai, lieliem un spēcīgiem
zobiem. Zobi apbalvoti labi attīstītiem izcilnīšiem. Mu-

gurkauls sastāv no 7 kakla, 10 muguras, 9 jostas, un 22—29

astes skriemeļiem. Pie 13—15 skriemeļiem piestiprinātas

platas un stipras ribas. Citādā ziņā skelets ir pilnīgi lī-

dzīgs citu niverru skeletiem.

No visiem mangustiem sevišķu ievērību pelna ic h -

ne imo n s (Herpestes Ichneumon), „faraonu žurka", seno

ēģiptiešu svētais dzīvnieks. Viņa slava ir nonākuse pat
līdz mūsu laikiem. Jau Herodots saka, ka katrā pil-
sētā ichneimoni tikuši balzamēti un apglabāti svētā vietā.

Str ab o ziņo, ka šis ievērojamais dzīvnieks nekad viens

neuzbrūkot lielām čūskām: arvien pirms uzbrukuma viņš
saucot palīgā savus biedrus; kopīgiem spēkiem tie viegli

pārvar ģiftīgo rāpuli. Tādēļ viņa attēli svētos hieroglifos

jāuzskata par vājā cilvēka simbolu, kurš nevar iztikt bez

pārējo cilvēku palīdzības. Aeli an s turpretim apgalvo,
ka ichneimons viens pats izejot uz čūsku medībām un iz-

turoties pie tam ļoti uzmanīgi un viltīgi: viņš novārtās dū-

ņās un pēc tam izžāvājas saulē; tādā ceļā viņš pārklājot

savu ķermeni ar bruņām, kurām čūskas nespējot cauri iz-

kost. Savu purnu viņš aizsedzot ar asti. Leģenda par

viņu ar to vien neapmierinājās, bet pieraksta varonīgajam

cīnītājam vēl citas īpašības, par kurām stāsta P1 mi j s.

Krokodiļiem ir paraša pēc labas maltītes omulīgi atgulties

smilšainā sēklī. Guļot viņi atplēš savu zobiem bagāto

muti, piedraudot ar nāvi katram, kas uzdrošinājās viņiem
tuvoties. Tikai kādam mazam putniņam —kā es pats to

esmu novērojis — tas ir atļauts. Viņš ir tik pārgalvīgs,
ka ielien krokodiļa mutē un izlasa no zobiem visas pārpali-
kušās barības atliekas. Izņemot So putniņu, visi citi dzīv-
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nieki baidās no šī nezvēra, tikai ichneimons ne. Tas,

pēc Plinija vārdiem, uzmanīgi tuvojas ķrokodilim, ar veiklu

lēcienu ielec viņa atvērtajā mutē, sakož viņa rīkli, saplosa
sirdi un tādā ceļā viņu nonāvē. Pēc tam ar saviem asiem

zobiem, asinīm notraipijies, ichneimons rada sev izeju no

ķermeņa dobuma. Ar to ichneimons neapmierinājās; viņš
staigā apkārt un meklē vietu, kur šis šausmīgais nezvērs

būtu novietojis savas daudzās olas. Viņš tik ilgi rokas un

kārpjas, kāmēr nav nokļuvis līdz noslēptajiem dārgumiem.
Tad tas uzbrūk olām un, neskatoties uz mātītes uzmanību,
īsā laikā iztukšo visu ligzdu, un tā top par cilvēces labdari.

Ka ēģiptieši ir ticējuši šīm leģendām, nav apšaubāms,

jo viņi šīs leģendas ir atstāstījuši senātnes rakstniekiem.

Bet citādā ziņā tik labie dabas novērotāji šeit bija stipri

kļūdijušies, jo visas šīs skaistās leģendas vēlāk izrādījās

par nepatiesām. Lai gan pareizas ziņas par ichneimona

ierašām un dzīves veidu ir iegūtas tikai jaunākā laikā, to-

mēr jau dažus gadu simteņus atpakaļ vairāki ceļojumu ap-

rakstītāji ir izteikuši šaubas par ichneimona lielo derīgumu

un ar to satricinājuši senās leģendas patiesīgumu.
Un tomēr tai vēl tic. īsi pēc manas atgriešanās no

Āfrikas es kādas sabiedrības priekšā stāstīju savus novē-

rojumus par krokodiļa dzīvi. Dažus sabiedrības locekļus
es tomēr neapmierināju, jo nebiju neviena vārda pieminējis

par dzīvniekiem, kuri ielien krokodiļa rīklē, kad tas guļ.
Es to darīju tādēļ, ka pie tagadējiem Nīlas upes ielejas ie-

dzīvotājiem nebiju novērojis pat pēdas no tās lielās cienī-

bas, kādu, bez šaubām, būtu iemantojis tik derīgs dzīvnieks.

Vēl vairāk, es novēroju, ka iedzimtie ichneimonu pat ne-

ciena un izturās pret viņu ar zināmu naidu. Es negribu

noliegt, ka arī es pats pirms Āfrikas ceļojuma jutu lielu

cienību pret šo dzīvnieku, bet kad es ar viņu iepazinos un

dzirdēju daudzos lāstus, kas tika izteikti par viņa daudz-

pusīgajiem darbiem, mainījās arī mans uzskats un sprie-
dums par viņu. Es mācījos ichneimonā saskatīt pavisam

citu dzīvnieku, daudz citādu nekā es domāju. Viņš no tā

nekā necieta, bet gan ieguva.
Pieaudzis ichneimons ir lielāks par mājas kaķi. Viņa
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ķermeņa garums līdzinās 65 cm, bet astes garums ir vis-

maz 45 cm. Pateicoties savām īsām kājām, viņš izskatās

mazāks nekā patiesībā ir. Tikai retumis sastopami pie-

auguši tēviņi, kuru ķermeņa augstums pie skausta pār-
snieds 20 cm. Ichneimona ķermenis, tāpat kā visu citu

viverru ķermenis, ir slaids, bet ne tik skaists kā genetas
ķermenis. Salīdzinot ar citām šīs dzimtas sugām, ichnei-

mona ķermenis ir ļoti drukns. To vislabāk rāda ichneimona

ķermeņa svars: pieaudzis ichneimons sver 7—9 kilogramu.

Kājas viņam ir īsas, pēdas kailas, pirksti gandrīz līdz pusei
savienoti ar plēvi. Garā aste pie pamata pārklāta gariem

matiem, tādēļ viņa izskatās ļoti resna, izliekas pat itin kā

aste būtu ķermeņa turpinājums. Aste nobeidzas slotiņ-
veidīgi. Acu apkārtne ir kaila, tādēļ mazās sarkanās ugu-

nīgās acis ar apaļo redzokli vēl vairāk izceļas. Ausis ir

īsas, platas un ieapaļas. Pie anusa atrodas lēzens maisiņš
ar caurumu vidū. Ichneimona spalva ir ļoti īpatnēja. Viņa
sastāv no biezām dzeltenīgi rūzganām pūkām, kuras pār-

klātas 6—7 cm gariem matiem, šie mati ir melni ar dzel-

tenīgi baltiem gredzeniem un gaiši dzelteniem galiem.
Caur to ichneimona spalva iegūst zaļgani pelēcīgu krāsu,
kura pilnīgi atbilst ichneimona uzturēšanās vietai.

Uz galvas un uz muguras spalva ir tumšāka, sānos un uz

vēdera palsāka; kājas un aste ir tumši melni vai pavisam

melni; tomēr sastopamas arī novirzības.

Faraonu žurka ir izplatīta visā Ziemeļafrikā, kā arī

ziemeļrietumu Āzijā: viņa ir atrasta Palestinā, Ēģiptē un

arī Berberu zemē. Nekad tā neatiet tāļu prom no līdzenu-

miem. Viņas īstā dzīves vieta ir niedrām apaugušie upju
krasti un niedrāji, kuri atrodas ap dažiem laukiem. Die-

nas laikā dzīvnieks še uzturas niedru stumbru starpās, kur

taisa dziļas un ļoti tīri uzturētas ejas, kuras ved uz dziļi
noslēptu, nevisai tomēr plašu alu. Pavasarī vai pirmos va-

saras mēnešos še mātīte dzemdē divus līdz četrus mazuļus,
kuri ilgi zīd un vēl ilgāk no abiem vecākiem tiek vadāti.

Mūsu dzīvnieks tiešām attaisno savu vārdu „ichnei-

mons", kas nozīmē tik daudz kā „uzokšķerētājs". Savās

ierašās un saprātā šis dzīvnieks līdzinās viņam auguma
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ziņā līdzīgām caunēm, kuru nejaukā smaka, viltība, zaglī-
gās ierašas un iznīcināšanas kāre tam arī piemīt. Viņš ir

augstākā mērā bailīgs, uzmanīgs un neuzticīgs dzīvnieks.

Nekad tas neparādās atklātā laukā, bet gan vienmēr velkas

apslēpies un ar vislielāko uzmanību. Vietu, kuru tas ne-

pazīst, viņš apmeklē visai norūpējies, tomēr klīst diezgan
tāļu apkārt.

Pēc maniem novērojumiem, ichneimons laupīšanā do-

das tikai dienas laikā. Rupjā, dzeltenpelēkā spalva, ar kuru

apklāts viņa ķermenis, ļauj viņam viegli nesaskatītām pie-
iet savam medījumam klāt un tā jo viegli iegūt barību.

Viņš ēd visu, ko tik vien spēj iegūt, no zīdītājiem ar zaķi
sākot un ar peli beidzot, no putniem ar gaili un zosi sākot

un beidzot ar niedru putniem (Drvmoica). Bez tam tas

vēl ēd čūskas, ķirzakas, kukaiņus, tārpus v. t. t. un, kā

liekas, arī augļus. Viņa zaglīgā daba tam sagādājuse lie-

lāko ienaidu un nicināšanu Ēģiptes zemniekos, kuru cāļu
un baložu kūtis tas visnežēlīgākā kārtā posta, sevišķi vistu

ligzdas, kuras Ēģiptē ierīko līdzīgi savvaļā dzīvojošiem put-

niem, un taisni tādēļ viņš ļoti bīstams. Tiešu labumu šis

dzīvnieks nedara tikpat kā nekādu — ja negribam čūsku

iznīcināšanu pierakstīt viņam par pārāk augstu nopelnu.

Tagad ar krokodiļiem viņam maz darba, jo tie Augšeģiptē,
kur ichneimons galvenā kārtā sastopams, ir pilnīgi iznīdēti

un tādēļ tas nevar savu priekšteču slavenos darbus ne ap-

liecināt, ne noliegt. Tomērvisiem, kas šo dzīvnieku pazīst,
liekas, ka viņa senči nav tik muļķi bijuši, ka būtu līduši

krokodiļa zobiem apbruņotajā mutē, pie tam visiem ichnei-

moniem vistu olas arvien ir labāk garšojušas nekā kroko-

diļu olas, kuras, kā zināms, tiek no mātītes labi apsargātas.
Tādas olas nolaupīt nepavisam nav nieka lieta — veca kro-

kodiļu mātīte pie gadījuma var ichneimonam būt ļoti ne-

patīkama.
Ja mūsu dzīvnieku novēro viņam pašam to nezinot, tad

bieži var redzēt to lēni un apdomīgi lienam pa laukiem vai

arī niedrāju biezokņiem. Viņa gaita ir ļoti īpatnēja. Lie-

kas, ka dzīvnieks vilktos pa zemi nekustinot nevienu lo-

cekli, jo viņa īsās kājas garā spalva pilnīgi apsedz un kāju



139

kustība ir gandrīz pilnīgi nesaskatāma. Pie tam viņš vien-

mēr meklē paslēpties un nekad bez sevišķas vajadzības ne-

atstāj zāli, kura viņu slēpj, labību vai arī pilnīgi viņu se-

dzošo niedrāju.
Vasaras mēnešos reti kad sastop to vienu, bet parasti

ģimenes sabiedrībā. Tēviņš iet pa priekšu, viņam seko mā-

tīte un pēdējai atkal nopakaļus nāk mazie. Visi ģimenes

locekļi iet cieši viens aiz otra, un liekas, ka šī dzīvnieku ķēde
ir viens vienīgs dzīvnieks, līdzīgs ļoti garai čūskai. Pa

starpām tēvs apstājas, paceļ galvu uz augšu, lai pārlieci-
nātos par drošību, kustina uz visām pusēm purnu un šņāc
kā aizelsies. Pārliecinājies, ka nekādas briesmas nedraud,

viņš iet tālāk; pamanījis medījumu» tas kā čūska starp

niedrām klusu pielien tam tuvāk, un tad piepēži redz viņu
taisām vienu vai divus lēcienus, bieži vien pat jau uzlido-

jošam putnam vēl pakaļ. Visa ģimene atdarina katru viņa
kustību, groza galvu, ostas uz to pašu pusi, tāpat aposta
un pārmeklē to pašu peļu alu, kuru ostījis tēviņš, vai arī

tikai uzmanīgi to novēro un cenšas, cik tas nu stāv viņu
spēkos un cik vien iespējams, mācīties no viņa dažādus me-

dības paņēmienus. Tēviņš apmāca savus mazos sevišķi ķer-
šanā, piemēram, piegādā tiem mazas dzīvas peles, kuras

tad bērnu priekšā palaiž vaļā, lai sagādātu tiem medības

priekus. Kad ichneimons iet pie ūdens, lai nodzertos, sā-

kumā tas ļoti bailīgi lien ārā no paslēptuves, kurā tas ne-

redzami paslēpies, un uz vēdera lēni velkas uz priekšu, pie
katra soļa bailīgi atskatīdamies atpakaļ, apošņā visus

priekšmetus un tad strauji pielēc klāt ūdenim, taisni tāpat
kā tas metas virsū savam medījumam. Medībās viņa uz-

manība ir ārkārtīgi liela, kas novērotāju var ļoti uzjautri-
nāt. Viņš nekustīgi glūn uz peles alu un lien pakaļ žurkai

vai jauniem putniem ar smieklīgu apdomu. Varbūt ka tas

saož tos tikpat lieliski kā labs suns, tikdaudz vismaz droši

ir zināms, ka savās medībās viņš vadās galvenā kārtā no

osmes. Ja tam gadās ceļā olas, viņš tās izdzer; zīdītājiem

un putniem tas izsūc tikai asinis un izēd smadzenes. Viņš
daudzkārt vairāk nogalina nekā spēj apēst, tādēļ māju put-

niem tas ir daudz bīstamāks par kuru katru citu plēsoni.
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Ichneimona balsi dzird tikai tad, kad tas ar lodi nā-

vīgi ievainots; parasti viņš klusē, pat kad bīstami ievainots.

Ēģiptieši tomēr apgalvo, ka arī riesta laikā viņš izdod asu

vienmuļīgu svilpienu.

Tāpat kā par viņu pašu, arī par viņa naidīgām attie-

cībām ar citiem dzīvniekiem ir daudz nepareizu nostāstu,
piemēram, ka lapsa, šakālis un varanķirzaka ir viņa bīsta-

mākie ienaidnieki. Varu apgalvot, ka neko līdzīgu neesmu

nekad ne redzējis, ne dzirdējis; vienīgi tik daudz var būt

taisnība, ka lapsa vai arī šakālis mēģina uzbrukt jaunam
ichneimonam, jo vecie prot sevi aizsargāt. Nīlas ķirzaka
jeb varans ir pilnīgi vienaldzīgi pret viņu; viņa būtu arī

daudz par vāju, lai ielaistos ar to cīņā. Cilvēks ir viņa bī-

stamākais ienaidnieks. Bez viņa ichneimonam vienīgi ti-

kai Nīlas upe var pāri darīt, applūdinot viņa mīļākās uztu-

rēšanās vietas; tomēr, ja tas vajadzīgs, viņš peld lieliski

un laikus jau noslēpjas uz augstiem dambjiem, kuri stiep-

jas no ciema uz ciemu vai arī iežogo ūdensceļus un patei-
coties bieziem niedrājiem rada viņam labu uzturēša-

nās vietu.

Ichneimonu medības visu tagadējo ēģiptiešu acīs ir

ļoti svētīgs darbs. Vajag tik ieiet sādžā un pateikt, ka grib
medīt „nimsu", kā arābi sauc dzīvnieku, tūlīņ jauni un veci

draudzīgi steidzas palīgā. Zemnieks laukos atstāj arklu

un lāpstu, audējs savu darba galdu, zēns pie akas rata at-

stāj vēršus mierā un ļauj laukiem kalst, gans steidzas ar

savu suni — visi nepacietībā gaida, kā līdzēt iznīdēt šo ne-

jauko blēdi un palaidni. Ar šo ļaužu palīdzību ichneimonu

nav grūti nošaut. Vajaga tik noiet niedrājā, nostāties tur

un ļaut ļaudīm lēni dzīt. Dzīvnieks ļoti labi nomana, ap ko

lieta grozās, un meklē, tikko sākas dzinēju troksnis, glā-

biņu kādā no savām alām; tas tomēr ļoti maz viņam pa-

līdz, jo arābi ar gariem mietiem dzen to laukā no paslēp-

tuvēm, un tā tas ir piespiests meklēt glābiņu kādā citā nie-

drājā. Ar ārkārtīgu uzmanību viņš pa niedrām dodas turp,
laiku pa laikam klausoties un ošņājot, bet dzird dzinējus
arvien vairāk tuvojamies, līdz beidzot uzdrošinās skriet

pāri vietai, kura to pilnīgi neaizsedz. Ja vieta ir ar zāli
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apauguse, mednieks pēc zāļu stiebru locīšanās novēro, ka

ichneimons lien, jo ar strauju kustību dzīvnieks baidās sevi

nodot. Ja grib to nogalināt, vajaga šaut no maza attāluma

ar rupjām skrotīm; ar savu neticamo dzīves spēju ichnei-

mons panes jo spēcīgu šāvienu un spēj nozust pat vēl tad,
kad jau ievainots.

šinīs medībās, skatoties pēc apstākļiem, gadās dažādi

pārsteigumi, jo niedrāju biezokņos, kurus apdzīvo ichnei-

moni, arī citi dzīvnieki dienas laikā meklē sev drošu patvē-
rumu. Man ir gadījies, ka gaidītā ichneimona vietā no nie-

drāja drāžas laukā šņākdama un rūkdama milzīga meža

cūka un sagādā man ne mazumu rūpju, jo mana šautene

ir tikai skrotīm lādēta. Kādu citu reizi tika izdzīta hijena;
šakāļi šinīs medībās arī bij bieži sastopami.

ichneimona dzīvi gūstā jau A1 pin vs s ir aprakstī-

jis. Pie šī pētnieka vairākus mēnešus dzīvoja vīriešu kār-

tas nimss, kuru tas turēja savā istabā. Dzīvnieks gulēja ar

to kā suns un rotaļājās kā kaķis. Barību tas sev uzmeklēja

pats. Izsalcis viņš atstāja māju un pēc dažām stundām

pieēdies atnāca atpakaļ. Viņš bija ļoti tīrīgs, viltīgs un

dūšīgs, bez apdoma tas uzbruka lieliem suņiem, nogalināja

kaķus, zebiekstas un peles; vistu un citu putnu vidū tas

bieži izdarīja lielus postījumus. Ar nagiem tas saskrāpēja
visus priekšmetus, sevišķi grāmatas, kādēļ arī bija ļoti ne-

ciešams. Par dažiem citiem sagūstītiem ichneimoniem

franču pētnieki stāsta, ka tie ļoti ātri paliek rāmi, atšķir

sava saimnieka balsi un viņam kā suņi seko. Viņi nekad

nav mierā, mūžīgi skraida pa māju apkārt un ir necieša-

mi, jo gāž priekšmetus apkārt. Māja, kur tur ichneimonu,

visīsākā laikā ir pilnīgi no žurkām un pelēm iztīrīta, jo

plēsonis bez apstājas karo ar šiem grauzējiem. Ar noķertu

medījumu tas dodas uz istabas tumšāko kaktu; rukšķē-
šana un ņurdēšana liecina, ka tas to labi prot notiesāt.

Arī es ilgāku laiku novēroju sagūstītu ichneimonu.

Skaists, pieaudzis tēviņš, kuru es kopu, kā likās, jutās labi

savā krātiņā. Dzīvnieks izlikās ļoti labsirdīgs, kaut gan

daudzreiz izrādīja arī pretējas īpašības. Citus mangustus

var ļoti labi turēt kopā ar viņu pašu un radniecīgiem sugu
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dzīvniekiem, tā ka bez rūpēm lielāku viņu sabiedrību var

novietot kopā vienā telpā; ichneimons turpretim tikai līdz

zināmammēram ir sabiedrisks dzīvnieks. Kad vienu dienu

piesēdināju tam klāt kādu mungo, acumirklī tas sacēla savu

spalvu, tā ka izskatījās pilnīgi "sarains, un ar neredzētu nik-

numu metās uz ienācēju. Krātiņā sākās ārkārtīgas medī-

bas. Mungo centās izrādīt pretošanos savam spēcīgākam

radiniekam, tas savukārt centās viņu kā vien iespējams uz-

veikt. Abi dzīvnieki kā rotaļodamies griezās pa telpām,
izrādīdami pie tam lielas, nekad neredzētas kustības mākslu.

Līdzīgi kaķiem vai vāverēm tie rāpās pa koku zariem vai

arī krātiņa mietiem un taisīja ļoti augstus lēcienus, ar ze-

biekstes veiklību līda cauri spraugām, īsi sakot, izrādīja
tiešām brīnišķas kustības. Cik ātri vien iespējams mums

vajadzēja mungo atkal saķert, jo satracinātais ichneimons

viņu droši vien būtu nogalinājis. Vēl veselu dienupēc tam,
kad viesi bijām izņēmuši no krātiņa, ichneimons pavadīja
lielā uztraukumā. Nemaz draudzīgāk šis pats gūsteknis

neizturējās pret vienu no saviem kaimiņiem, ar kuru, caur

slikti pagatavota krātiņa mietiem tas nāca sakaros, proti
ar kādu jaunu meža kaķi. šis mazais dzīvnieks bija jau
labi iedzīvojies un sāka nodoties dažādām rotaļām. Ne-

jauši tam prātā ienāca parotaļāties ar savu blakus gūstekni.
Ichneimons saķēra nabaga dzīvnieku, kuršļneuzmanīgi bija

izstiepis cauri krātiņam ķepu, aiz kājas, pievilka to klāt

krātiņa restēm, nogalināja un noēda viņam abas

priekškājas.

Visi mangusti līdzinās viens otram ar sava ķermeņa
uzbūvi, daži arī ar savu uzvešanos. Otra ievērojama suga ir

mungo jeb mungoss (Herpestes griseus), dzīvnieks,
kurš Indijā aizvieto faraona žurku un līdz mūsu dienām uz-

glabājis savu radnieku slavu. Mungo ir ievērojāmi mazāks

par ichneimonu un gaiši pelēkā krāsā.

Tuvi radniecīgs, pēc auguma tomēr ievērojami mazāks,
ir zeltputekļu mangusts (Herpestes javanicus),
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ļoti piemīlīgs dzīvnieks tumši brūnā krāsā, pa starpām zelt-

dzelteniem matiem, itkā tam zelta putekļi būtu spalvā iz-

kaisīti, šī suga uz Javas un Sumatras aizvieto mungo.
No visiem mangustiem mungo, kurš arī visai ģintai

devis nosaukumu, visvairāk noderīgs pieradināšanai, jo tas

ir tīrīgs, mundrs un labsirdīgs dzīvnieks. Tādēļ arī viņa
dzimtenē to daudzos dzīvokļos var sastapt kā mājas dzīv-

nieku, kur viņam parādīto draudzību tas tūkstoškārtīgi at-

maksā ar savu izcilus pakalpību. Arī viņš prot, līdzīgi ich-

neimonam, māju no žurkām un pelēm iztīrīt; tāpat arī

dienvidzemju briesmīgiem nezvēriem — ģiftīgām čūskām

un skarpioniem — tas ar apbrīnošanas cienīgu dūšu stājas

pretim. Kā īsts mangusts, tas darbojas tikai dienas laikā.

Kad pirmo reizi to nones svešā dzīvoklī, tas veikli skraida

apkārt un pēc īsa laika sprīža jau ir izmeklējis visus cau-

rumus, spraugas un citas paslēptuves un ar savu ļoti aso

osmi jau drīz vien ir uzmeklējis, kurā alā uzturas viņa me-

dījuma dzīvnieki. Ar lielu neatlaidību tas seko viņiem, un

reti kad tā medības izbeidzas nelaimīgi. Sliktā garastāvoklī
šis parasti patīkamais dzīvnieks rāda zobus līdzīgi kodīgam

sunim, tomēr viņa dusmas ilgi nepastāv. Ar cilvēku tas

ātri sadraudzējas. Jau pēc īsa laika viņš seko savam

saimniekam, guļ kopā ar to, ēd no viņa rokas un vispār
izturas kā mājas dzīvnieks. Ar radniecīgām sugām, kā

pats esmu pārliecinājies, tas satiek labi: nekad viņš ne-

domā darīt ļaunu savam līdzgūsteknim.
1871. gadā Londonas dzīvnieku pētīšanas biedrības

pirmā mēneša sēdē Skla ter s (Sclater) ziņoja par savu

personīgo sarakstīšanos ar Santa Lučia gubernatoru D c -

Ve (Des Voeux). Pēdējais apjautājās manam godātam

draugam un darba biedrim, vai cīņai ar ģiftīgām lancet-

čūskām, šo Rietumindijas salu mēri, būtu lietderīgi un tei-

cami pielietot mungo, sekretāra putnu un milzu zivkārni.

Sklaters atbildēja, ka tādos apstākļos mungo būtu dodama

priekšroka un ka tas var ieteikt to izmēģināt, bet ka viņš
tomēr baidās, ka veiklais mangusts cāļu baros nodarīs lie-

lākus zaudējumus, nekā ģiftsčūsku starpā, un tādēļ ieteic

šo ievešanai nodomāto dzīvnieku vietā labāk izsolīt lielu
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sūtīja arī divus dzīvus mungo, lai izmēģinātu vai tie vispār
uzbrūk ģiftsčūskām. īsi pēc dzīvnieku pienākšanas D c -V c

jau ziņoja par notikušo cīņu starp dūšīgo mangustu un

pašu briesmīgāko no visām ģiftīgām čūskām. Stikla pu-
delē ievietotā, vairāk par metru garā lancetčūska tika rā-

dīta no krātiņa izlaistam mungo. Ģiftigo rāpuli ieraugot

mungo izrādīja lielu uzbudinājumu, sacēla muguras un

astes spalvu, cīņas kaisdams staigāja apkārt pudelei un

mēģināja pudeles aizbāžņi, linu lupatu, ar zobiem un na-

giem novilkt. Kad viņam tas izdevās, čūska izlīda no

trauka un devās dažus soļus uz priekšu zālē. Mungo me-

tās tai virsū un ar zobiem un nagiem mēģināja satvert to

aiz skausta; čūska, kā likās, uz šādu uzbrukumu bija sa-

gatavota, ātri atrāvās atpakaļ un tad piepēži uzbruka pate
savam mazajam ienaidniekam; kā likās, tā ar saviem ģifts-
zobiem tam iekoda, jo mungo kliegdams augsti palēcās no

zemes. Bet tanī pašā acumirklī tas no jauna metās tai

uz skausta un pilns niknuma to koda un plosīja. Čūskas

stāvoklis neatļāva tai pielietot savus zobus. Abi cīkstoņi
atkāpās viens no otra; čūska atvilkās dažus soļus atpakaļ,
bet mungopa to laiku itkā bez mērķa staigāja apkārt. Tā

pagāja apmēram trīs minūtes, čūska kustējās ar grūtī-

bām, gribēja bailīgi attālināties un palika beidzot klusi gu-

ļot; mango tūdaļ metās pie viņas atpakaļ un satvēra

čūsku aiz ķermeņa vidus; čūska vairs to neaiztika, un

mangoievilka viņu savā krātiņā, kura durvis bija atvērtas.

Še nonācis tas sāka savu medījumu ēst, ar savu aso zobu

kodieniem vispirms sasmalcinājot tai galvu. Krātiņš tika

aizslēgts un skatītāji atstāja cīņas lauku ar maz cerībām

dūšīgo cīnītāju atkal dzīvu atrast.

Kad pēc stundas tie atkal atgriezās pie krātiņa atpakaļ
un atvēra to, tie redzēja cīņas varoni sveiku iznākam, bez

ka pie viņa redzētu kaut kādu ievainojuma sekas. Apska-
tot krātiņu, tanī atrada tikai nelielu čūskas astes gabalu;

viss pārējais bija apēsts.

Četrpadsmit dienas vēlāk dūšīgais dzīvnieks bija tikpat

mundrs un jautrs kā pirms cīņas. Vai un cik stipri tas
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bij ticis ievainots, nevarēja izzināt, jo katru izmeklēšanu

tas prata noraidīt.

„čūska," tā beidz Dc- V c savu ziņojumu, „nebij
vēl izauguse, tomēr pilnīgi pietiekoši liela, lai izda-

rītu kodienu, no kura sekām cilvēks dažu stundu laikā būtu

nobeidzies."

Blakus šiem ārzemniekiem mums vismaz jāaizrāda uz

mūsu Eiropas mangustu — meloņu jeb meloncillo

(Herpestes Widdringtonii). šis dzīvnieks spāniešu med-

niekiem sen bija pazīstams, pirms tās nāca dabaspētnieku
rokās. Medības uz viņu skaita par ienesīgām, jo astes

spalvas pielieto pinzeļu izgatavošanai; tās ļoti meklē un

par viņām maksā jo augstu cenu; mednieki šo dzīvnieku

tad arī šauj vienīgi viņa spalvu dēļ, bet pārējo ādiņu met

prom. Tikai 1842. gadā caur Gre j v (Gray) dabūjām

zināt, ka arī Eiropā ir sastopams īsts mangusts.
Meloncillo, līdzīgi ichneimonam, dzīvo upju līdzenumos,

galvenā kārtā Estremadurā un Andaluzijā. Viņš apdzīvo

gandrīz vienīgi niedrājus un vietas, kas apaugušas ar zāli

esparto. Dzīvnieka garums sasniedz 1,1 metrus, astes ga-

rums ir apmēram 50 centimetru. Vispār īsā spalva mugu-

ras vidū paliek garāka, bet gandrīz pilnīgi izzūd pakaklē
un ķermeņa apakšpusē, kuri ir gandrīz kaili. Viņu vispā-

rējā krāsa ir tumšpelēka ar gaišākām vietām; deguns, kā-

jas un astes gals ir melni.

Pie mūsu grupas izcilus sugām pieder arī zebras

mang us t s (Herpestes taeniotus). Viņš ir viens no ma-

zākiem visas ģints locekļiem, pēc ķermeņa būves un iztu-

rēšanās pilnīgi līdzinās saviem radiniekiem. Zebras man-

gusta kuplās spalvas pamatkrāsa izliekas bālgan pelēka, jo

atsevišķie mati ir melni vai brūni, bet balti un bālgani gre-

dzenoti. Virs galvas un uz kakla matu gali pārmaiņus ir

melni, brūni un balti, uz pārējā ķermeņa pārmaiņus melni

un bālgani. Caur to ceļas deviņas līdz piecpadsmit ļoti no-

teikti ejošas gaišākas un tumšākas švītras. Purns un pa-

vēdere ir rūzganā krāsā, astes gals melns. Kā liekas,

145
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zebras mangusti ir sastopami lielā vairumā visā Austrum-

afrikā no Labās Cerības raga līdz pat Abesinijai.
Beidzot gribu še minēt vēl kādu šīs ģints sugu — k r a-

bu mangustu jeb urvu (Herpestes cancrivorus), jo
tas ir īsts starploceklis starp mangustu un daudzriju. Ur-

va sava lieluma un zobu ziņā neatšķiras stipri no citiem

mangustiem, bet atgādina arī daudzriju. Viņa purns ir

izstiepts un smails, ķermenis gandrīz tārpveidīgs, kāju
pirksti atšķiras ar to, ka iekšējiem pirkstiem ir liela peldu
plēve; tūpļa dziedzeri ir uzkrītoši attīstīti. Pēc ķermeņa
spalvas krāsas urva līdzinās pārējiem mangustiem. Spalva

augšpusē ir jaukti sarkandzeltena un pelēkbrūna; ķermeņa
apakšpuse un kājas ir vienlīdzīgi tumšbrūnas. Urvu lie-

luma ziņā nepārspēj neviena šīs ģintas suga; pieaudzis
urva ir vairāk par metru garš, no kā apmēram divas piekt-

daļas nāk uz asti. Hodgsons atrada urvu Nepālas

purvainās ielejās un pārliecinājās, ka tas ir kaislīgs vēžu

un krabu medinieks.

Pievestiem mangustiem uz ciešāko pieslienas daži

dzīvnieki, kuri parādās kā minēto mangustu dienvidus un

rietumu Āfrikas varietātes. Galvenā atšķirība ir kāju uz-

būvē, jo priekškājām ir pieci, pakaļkājām četri pirksti un

arī ķetnu maisiņi ir pa daļai spalvaini. Ķermenis ir slaids,
ausis īsas un apaļas, deguns truls, astes spalvas uz sāniem

pagarinātas.

Lapsas mangusts (Herpestes penicillatus) sa-

sniedz līdz 80 centimetru garumā, no kā 30 centimetri krīt

uz asti. Spalva ir gluda, aste izspuruse. Ļoti vienmērīgā

gaiši sarkanā krāsa paliek tumšāka uz galvas pusi un kā-

jām, astes matu starpā ir sudrabpelēkas spalvas un pats
astes gals melns. Garas melnas spalvas ir virs acīm un

uz lūpām, šie mangusti dzīvo uz ziemeļiem no Labā Cerī-

bas raga, Dienvidafrikas stepēs un līdzenumos, pārtiek no

pelēm, putniem un kukaiņiem, ir mežonīgi un plēsīgi, vil-

tīgi un veikli, tomēr tos nemedī vai nu nemaz vai ari ļoti
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maz, kāpēc tie vēl nav atraduši novērotāju, kas noteikti

varētu ziņot par viņu dzīvi un gaitām, raksturu un para-

šām.

Racējs jeb suri ka t s (Rhvzaena tetradactvla)
līdz šim ir vienīgā savas ģints suga, kura pētniekiem pa-

zīstama un apdzīvo Dienvidafriku, no čadezera līdz Labās

Cerībās raga priekškalniem. Snuķpurnainā galva, aug-

stās kājas ar četriem pirkstiem, vienmērīgu un plānu spal-

vu segtā aste un zobi, kuru starpā pirmais dzeroklis iz-

trūkst — lūk, ar ko surikati atšķiras no viņiem līdzīgiem

mangustiem. Kājas ir dzīvnieka labākā pazīme, un ne par

velti tas nosaukts par racēju; tās apbruņotas gariem un spē-

cīgiem nagiem, un taisni priekškāju nagi ir attīstītākie;
nekur visā dzimtā tādi nav sastopami. Ar viņu palīdzību
surikatam ir viegli izrakt ļoti dziļas ejas. Mātītei tūpļa
tuvumā ir pārs dziedzermaisu.

Savā ārējā uzbūvē racējs ir starploceklis starp man-

gustiem un caunēm. Tas ir mazs radījums, augstām kā-

jām, tikai 50 centimetru garš, pie kam astes garums līdzi-

nās divām trešdaļām no visa garuma. Pelēkā spalva savā

pamatā ir pelēki brūna ar dzeltēnas krāsas piemaisījumu;

no šīs krāsas atdalās astoņas līdz desmit tumšākas švītras.

Kājas ir gaišākas, gandrīz sudrabkrāsā, lūpas, zods un vaigi

iebalti; purna gals, riņķis ap acīm, ausis un astes gals ir

melni.

Parizes Aklimatizācijas dārzā ilgāku laiku dzīvoja
kāds surikats; tur arī bij iespējams to novērot. Ejot tas

atspiežas gandrīz uz visu pēdu un tomēr turas ejot ļoti
augstu. Lai kaut ko saklausītu, viņš pieceļas uz pakaļ-
kājām; dažreiz tādā stāvoklī tas arī paiet uz priekšu pārs
nelielu soļu. No maņu orgāniem vislabāk liekas attīstīta

osme; dzirde ir vāja, redze ne visai laba. Savu barību

tas uzošņā un tādēļ klīst pa visiem kaktiem apkārt. Ja

tas atrod ko derīgu, tad saķer to ar priekšķepām, apgroza,

no jauna aposta un itkā apdomājoties to apēd. Pie tam
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dzīvnieks savu barību paceļ ar priekšķepām, tad paceļas
uz pakaļkājām un ieliek barību mutē. Pienu, kuru tas se-

višķi ciena, viņš ēd lokot, tāpat kā visus šķidrumus.

Vēl daudz mazāk mums pazīstams kuzimanza

(Crossarchus obscurus), Rietumāfrikas, īsti Sierra Leones

apdzīvotāji; šis dzīvnieks ir pa pusei surikats, pa pusei

mangusts. Ar surikatu tam ir līdzīgs purns un tūpļa dzie-

dzermaiss, viņa nagu skaits atgādina īstos mangustus.
Ķermenis ir saspiests, galva apaļa ar smailu purnu, aste

vidēji gara, diezgan augstas kājas, visas pieciem pirkstiem.

Mazās, apaļās ausis, acis ar apaļu redzokli un ar trešo ne-

pilnīgo plakstiņu, garā mēle un noslēdzams tūpļa dziedzeru

maiss ir tālākās šī dzīvnieka pazīmes.

Kuzimanza ir šīs ģintas vienīgā līdz šim nošķirtā suga.
Dzīvnieks ir 55 centimetrus garumā, no kā 20 centimetru

krīt uz asti. Rupjā spalva ir vienkrāsaini brūna, galva gai-

šāka, priekša iedzeltena.



Caunes.
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Formām un sugām bagātāka par viverru grupu ir

cauņu (Mustelidae) dzimta. Ir ļoti grūti dot vispārēju
šis dzimtas aprakstu; ķermeņa uzbūve, zobi, kāju attīstība

te mainās vairāk nekā pie visiem pārējiem gaļēdējiem, un

tādēļ var teikt tikai to, ka šī nodalījuma locekļi ir vidēja lie-

luma vai pat mazi plēsoņi, kuru ķermenis ir ļoti izstiepts un

atbalstās uz ļoti īsām kājām, kas apveltītas četriem vai pie-
ciem pirkstiem. Tūpļa tuvumā tāpat atrodas dziedzeri,
kā pie vairuma viverru, tomēr šie dziedzeri nekad neatdala

smaršīgu vielu, kā pie viverrām; te pieder taisni nejaukā-
kie smirdoņas. Ķermeņa spalva parasti ir ļoti bagātīga
un skaista, tādēļ arī šinī dzimtā sastopam vērtīgākos ka-

žoku dzīvniekus.

Ģindeni raksturo smalkas formas. Vienpadsmit vai

divpadsmit ribas nesošie skriemeļi noslēdz krūšu daļu, asto-

ņi vai deviņi rada jostas daļu, trīs, kuri parasti saauguši,
sastāda krustakaulu un divpadsmit līdz līdz divdesmit seši

skriemeļi—asti. Lāpstas kauls ir plats, atslēgas kaula para-

sti nav. Ilkņi ir labi attīstīti, gari un spēcīgi, starpzobi asi

un smaili. Nagi nav atpakaļ ievelkami.

Caunes pirmo reizi, gan tikai retumis, sastopamas ter-

ciārā laikmetā. Tagad tās apdzīvo visas pasaule daļas, iz-

ņemot Austrāliju, visus klimātus un augstumjoslas, ielejas

tāpat kā kalnus. Viņu uzturēšanās vietas ir meži un kal-

naini apvidi, bet arī brīvi, atklāti lauki, dārzi un cilvēku

mājokļi. Vieni ir sauszemes dzīvnieki, citi apdzīvo ūdeni;

pirmie prot labi kāpelēt, bet peldēt prot visi. Daudzi no

viņiem rok zemē alas vai vienkārši izmanto saviem dzī-

vokļiem jau gatavas alas; citi izmanto dobumus kokos vai

arī vāveres un dažu putnu ligzdas: īsi sakot, šī dzimta prot
izmantot visādas vietas sākot ar klintsspraugām līdz māk-
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slīgi raktai alai, no vienkārša kaktiņa cilvēka dzīvoklī līdz

mājoklim koku zaros vai saknēs kādā vintuļā mežā. Vai-

rumam caunveidīgo dzīvnieku ir noteikta dzīves vieta; dau-

dzi tomēr staigā arī apkārt un tikai vajadzības spiesti iz-

vēlas sev dzīves vietu. Daži, kuri dzīvo ziemeļos, iemieg
ziemas miegā, pārējie ir darbīgi visu gadu.

Gandrīz visas caunes ir augstākā mērā lunkani, veikli

un kustīgi radījumi, ar ārkārtīgi veiklām ķermeņa kustī-

bām. Ejot tie atspiežas ar visu kāju, pie peldēšanas tie

izlieto savs ķepas un asti, pie kāpēlešanas, neskatoties uz

truliem nagiem, tie ārkārtīgi veikli prot kāpēlēt un notu-

rēties līdzsvarā. Pats par sevi saprotams, ka viņu kustī-

bas pilnīgi atbilst viņu ķermeņuzbūvei. Piemēram, sobolis

un mežu caune lēcot tur ķermeni lepni saslietu, turpretim
viņiem tik tuvu radniecīgā māju caune tur ķermeni jau
daudz zemāk un vairāk lien, sesks kustas gandrīz līdzīgi

žurkai, zebiekste veikli lec pa zemi, atgādinādama peli,
ūdris slīd līdzīgi zutim, daudzrija ķepurojas uz priekšu

gandrīz kūleņodams, taira skrien izliektu muguru, āpsis
tek maziem solīšiem, medus āpsis soļo vēl laiskāk. Jo aug-

stākas ir dzīvnieka kājas, jo drošāki ir lēcieni; jo tās zemā-

kas, jo skrējiens iznāk sīkāks un ūdenī sāk vairāk atgā-

dināt zivs kustības. No cauņu maņas orgāniem osme,

redze un dzirde stāv apmēram uz vienas pakāpes, bet arī

garšu un tausti var apzīmēt par labi attīstītu. Tikpat labi,
kā ķermenis, ir attīstītas arī viņu garīgās spējas. Tie ir

gudri, viltīgi, neuzticīgi, ārkārtīgi drošsirdīgi, asinskārīgi

un cietsirdīgi dzīvnieki; ar saviem bērniem tie apietas ne-

parasti maigi. Daži mīl sabiedrību, citi dzīvo atsevišķi
vai arī tikai zināmu laiku pāros. Daudzi darbojas kā die-

nā tā arī naktī; vairums šo dzīvnieku tomēr jāuzskata par

naktsdzīvniekiem. Tanīs vietās, kur tie dzīvo, viņi iziet

laupīšanās tikai pēc saules rieta. Viņu barība sastāv gal-
venā kārtā no dzīvniekiem, maziem zīdītajiem, putniem,

putnu olām, vardēm un kukaiņiem. Atsevišķi dzīvnieki ēd

arī gliemežus, zivis, vēžus un gliemenes; daži dažbrīd ne-

atteicas arī no maitas, citi pie gadījuma pārtiek arī no

augu vielām. Ārkārtīgi liela ir šo dzīvnieku asinskāre.
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Ja vien iespējams, viņi iegūst daudz vairāk nekā spēj iz-

lietot savai barībai, un dažas sugas pārtiek vai vienīgi no

asinīm, kuras tie izsūc saviem upuriem.

Mazuļi, kuru skaits ir ievērojams un, cik zināms, svār-

stās no diviem līdz desmit, nāk pasaulē akli un ir ilgi zīdāmi

un kopjami. Viņu mātes tos rūpīgi apsargā un briesmu

brīžos dūšīgi tos aizstāv vai arī vienkārši aizvelk tos citā

paslēptuvē, ja vien nejūtas droši. Jaunie dzīvnieki, sagū-

stīti un rūpīgi uzaudzēti, top augstākā mērā rāmi un ir

izmācami līdzīgi sunim sekot savam saimniekam un priekš
tā medīt un zvejot. Viena suga ir pat palikuse pilnīgi par

mājas dzīvnieku un no vecu veciem laikiem dzīvo gūst-
niecībā.

Ar savu laupīšanas tieksmi un asinskāri daži no vi-

ņiem nodara ne mazumu ļauna cilvēkiem, tomēr labums,
ko tie atnes, pārsniedz nodarīto ļaunumu.

Tomēr, par nožēlošanu, šo patiesību atzīst tikai daži

cilvēki un pret mūsu dzīvniekiem tiek vests īsts iznīci-

nāšanas karš, nereti pat par jūtamu ļaunumu pašiem cil-

vēkiem.

Ar kaitīgu dzīvnieku ķeršanu caunes izdara ne mazu

pakalpojumu, un ja viņām arī nevar piedot uzbrukumu cil-

vēka īpašumiem, tad jāpiebilst, ka patiesībā tās tikai no-

soda savu nebrīvprātīgo maizes tēvu nevērību. Kas vāji

apsargā savu baložu māju vai arī vistu kūti, tam nav tie-

sības dusmoties uz caunēm, un kas žēlojas par zaudēju-

miem, ko šie plēsoņi padara meža zvēriem un putniem, lai

apdomā, ka mazākais sesks, sērmulis un zebiekste nogalina
daudz vairāk kaitīgu grauzēju, nekā vērtīgu dzīvnieku.

Noteikti kaitīgas ir tikai tās cauņu sugas, kuras nodarbojas

ar zivju medīšanu: visi pārējie atnes cilvēkam labumu.

Mednieks var nosodīt koku un māju caunes darbību: mež-

kopis tos nevar nosodīt.

Ar to es negribu teikt, ka saprātīgas medības uz mūsu

lielākām cauņu sugām būtu nepielaižamas. Izņemot mon-

goļu cauņu medniekus un atsevišķos ticīgos, kuri rīkojoties

pēc baznīcas noteikumiem, uzskata ūdra gaļu par gavēņa
dienām piemērotu barību, un izņemot atsevišķus medniekus,
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kuri āpša gaļu uzskata par sevišķi izsmalcinātu mielastu,
neviens neēd cauņu gaļu; toties gandrīz visu cauņu ādas

uzskata par ļoti labām kažokādiņām.

Grejs (Gray), kurš salīdzinoši izpētījis caunes, sa-

dala viņas četrās apakšdzimtās, kurām priekšgalā tas no-

stāda lauku caunes (Mustelina). Viņu pazīmes ir

ļoti izstieptais ķermenis ar vidēja garuma un vienmērīgi
resnu asti, īsās kājas ar asiem, ievelkamiem nagiem un

nevienāds skaits dzerokļu augšžoklī un apakšžoklī, pie kam

pēdējais augšējais dzeroklis ir īss, mazs un šķērsām paga-

rināts.

Šiņī apakšdzimtā augstāko stāvokli ieņem meža

caune (Martes), vidējā lieluma dzīvnieks, slaidu garu

ķermeni un īsām kājām, priekšā nosmailotu galvu, paasi-
nātu purnu, ar šķērsām stāvošām, reti īsām, gandrīz trīs-

stūrainām un galā vāji noapaļotām ausīm, vidēja lieluma

dzīvām acīm, pieciem pirkstiem un asiem nagiem apveltītām

kājām, ar tūpļa dziedzeriem, kas atdala bizamveidīgu

šķidrumu un garmatainu mīkstu spalvu. Caunes mutē ir

pavisam 38 zobi, katrā žoklī pa sešiem priekšzobiem un

vienam ilknim.

Kā lielisks ģints loceklis minama meža jeb koku

caune (Martes abietum), tikpat skaists, cik kustīgs plē-
sonis ar apmēram 55 centimetri garu ķermeni un 30 centi-

metru garu asti. Spalva ķermeņa virspusē ir tumši brūna,
uz purna bālgana, uz pieres un vaigiem tumši brūna, ķer-
meņa sānos un pavēderē iedzeltena, kājās melni brūna un

astē tumši brūna, šauras, tumši brūnas švītras velkas no

ausīm uz leju. Starp pakaļkājām atrodas sarkani dzeltens,
tumšbrūni ierobežots laukums, kurš kā netīri dzeltena

švītra stiepjas tālāk līdz pat pakaklei. Pēdējā un visa kakla

apakša ir skaisti dzeltenā krāsā, un tā arī ir mūsu dzīvnieka

pazīstamākā iezīme. Biezā, mīksta un spīdīgā spalva sa-

stāv no diezgan gariem, cietiem matiem un īsas vilnas, kura

priekšpusē ir gaiši pelēka, pakaļpusē un sānos iedzeltena.
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Uz virslūpas četrās rindās atrodas ūsu mati un bez tam vel

atsevišķi taustes mati stāv zem acu kaktiņiem, tāpat ari

zem žoda un pakaklē. Ziemā vispārējā ķermeņa krāsa ir

tumšāka nekā vasarā. Mātīte no tēviņa atšķiras ar gaišāku
muguras krāsu un neskaidrāku plankumu. Pie jauniem
dzīvniekiem pakakle un kakla apakša ir gaišākā krāsā.

Meža caunes dzimtene ir visi mežiem apauguši apvidi
ziemeļu puslodē. Eiropā to sastop Skandināvijā, Krievijā,
Anglijā, Vācijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā un Spānijā,

Āzijā līdz Altajiem, uz dienvidiem līdz Jeņisejas iztekām.

Tik plašā izplatības apgabalā caune, protams, ievērojami
mainas spalvas krāsā. Lielākās meža caunes dzīvo Zvie-

drijā un viņu spalva ir vismaz divreiz garāka un biezāka

nekā mūsu caunēm, krāsā pelēkāka. Starp vācu caunēm

vairāk sastopamas dzeltenbrūnas nekā tumšbrūnas krāsas

caunes; pēdējās vairāk sastopamas Tirolē un ļoti līdzinās

Amerikas sobolim. Lombardijas mežu caunes ir gaiši pelēk-
brūnas vai dzeltenbrūnas, Pireneju caunes lielas un spēcī-

gas, tāpat gaišas, Maķedonijas un Fesalijas caunes vidēji
lielas un tumšu spalvu.

Meža caune apdzīvo lapu un skuju mežus un jo vien-

tuļāks, biezāks un tumšāks mežs, jo biežāki to tur sastop.

Viņa ir īsts koku dzīvnieks un kāpelē tik lieliski, ka neviens

cits plēsīgs zīdītājs to nepārspēj. Cauru koku, mežbaložu,

plēsīgu putnu un vāveru atstātās ligzdas ta vismīļāk iz-

vēlas par savu uzturas vietu; retāk ta meklē patvērumu
klinšu iedobumos. Savā uzturas vietā ta mierīgi pavada
visu dienu; naktij uznākot, bieži vien jau pirms saules rieta,
ta iziet laupīt un vajā visus radījumus, kurus ta domā spēt
veikt. Sākot ar brieža telēnu un zaķi līdz pat pelei neviens

zīdītājs nevar no viņas drošs būt. Viņa uzmanīgi piezogas

klāt, piepēži uzbrūk un tā iegūst medījumu. Ka viņa, kaut

gan reti, uzkrīt arī jaunām un vājām stirnām, ir arī no

daudziem mežkopjiem novērots. Mežzinim šā 1a m (Schaal)

tika nogādāti divi saplosīti un nobeigušies stirnu teļi; mūsu

uzticības vīrs šo nedarbu pierakstīja vājiem suņiem, līdz

beidzot apgaitās ejot tas novēroja meža caunes sēžam uz

stirnas teļa, kurš ar saviem kliedzieniem to bija pieviļinā-
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jis; tuvāk apskatot bij redzams, ka tas bija ievainots līdzīgi

agrākajiem; virsmežzinis Kog h o ziņo var vairākiem līdzī-

giem gadījumiem. Tas tomēr gadās ļoti reti, ka meža caune

uzdrošinās uzbrukt tik lielam zīdītājam; iemīļotākie dzīv-

nieki, kurus ta medī, ir un paliek kokos dzīvojošie grauzēji,
sevišķi vāvere un miega peles, šo piemīlīgo un nekāda la-

buma neatnesošo, pat kaitīgo dzīvnieku starpā viņa nodara

daudz posta, par ko sīkāki ziņošu, aprakstot vāveri. Ka ta

nelaiž garām arī citus zīdītājus, kurus ta domā pievarēt, ir

saprotams, jo tas jau ir cauņu dabā. Zaķim ta uzbrūk viņa
guļas vietā. Ūdens žurku ta vajā pat ūdenī. Tikpat po-

sta, cik ta nodara zīdītāju starpā, ta nodara arī starp put-
niem. Visām meža putna sugām, kuras pie mums dzīvo,
ta ir lielākais ienaidnieks. Klusi un bez trokšņa ta piezogas

viņu guļas vietām, vai tās nu atrodas kokā vai arī zemes

virsū; pirms vēl parasti uzmanīgais putns nojauš asins-

kāro ienaidnieku, jau tas sēž viņai uz skausta un ar dažiem

kodieniem sasmalcina kaklu vai pārkož tam lielās kakla ar-

tērijas un mielojas pie plūstošām asinīm. Bez tam caune

izposta visas putnu ligzdas, uzmeklē bišu stropus un tur

izlaupa medu, vai arī ēd augļus, visādas ogas, kuras aug

uz zemes, tāpat ēd bumbieres, ķiršus un plūmes. Ja viņai
mežā sāk barības trūkt, ta top drošāka; lielā badā ta ierodas

pie cilvēku mītnēm, te ta apmeklē vistu kūtis un baložu

būdas un nodara tanīs tādu postu, kā neviens cits dzīvnieks,

izņemot viņas pašas ģints locekļus. Viņa nokož daudz

vairāk nekā var apēst, dažreiz pat visus kūts putnus, pa-

ņemdama pie tam līdz vienu vienīgu vistu vai balodi. Tā

viņa visiem mazākiem dzīvniekiem ir par īstu postu un šie

dzīvnieki no viņas baidās vairāk nekā no kura katra cita

plēsēja.
Janvāra beigās vai februāra pirmajās dienās sākas

riesta laiks. Novērotājs, kas mēneša gaismā lielā mežā

neviļus pamanašo laupītāju, tadvar redzēt vairākas caunes

trakos joņos drāžamies pa kokiem. lemīlējušies tēviņi
šņākdami un ņurdēdami dzen viens otru, un ja abi ir vie-

nāda stipruma, tad zaros notiek īsta cīņa par godu mātītei,

kura, kā tas viņas dzimumā parasts, priecājas par šīm
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greizsirdības cīņām un attur iemīlējušos pielūdzējus no

sevis ilgāku laiku, līdz beidzot stiprākam padodas. Pēc

9 nedēļām, tā tad marta beigās vai apriļa sākumā, mātīte

dzemdē 3—4 mazuļus kādā ar sūnu izklātā koka dobumā,
retāk vāveres ligzdā vai klinšu spraugā. Mātīte gādā par
savu ģimeni ar lielu mīlestību un uzupurēšanos un nekad

neaiziet tāļu no ligzdas, baidīdamās pazaudēt savus bērnus.

Jau pēc nedaudzām nedēļām jaunās caunes seko vecajai

viņas ceļojumos pa kokiem, mundri un veikli lēkādamas pa

zariem; uzmanīgā māte tās arī labi iemāca visos veiklības

paņēmienos un brīdina tās no mazākām briesmām, šādus

caunēnus var diezgan viegli uzaudzināt, barojot tos no sā-

kuma ar pienu un baltmaizi, bet vēlāk ar gaļu, olām, medu

un augļiem.
Daudzas meža caunes izdodas pieradināt un tās savam

saimniekam ir ļoti padevīgas. „Es redzēju kādu cauni,"
tā stāsta Frauenf elds, „kura sekoja manam brālim

vairākas jūdzes tāļu pa mežu ceļa no Tulnas uz Vīni, skrie-

dama kā suns brālim pakaļ. Vīnē ši caune ierīkojās malkas

kaudzē un te viņa ietaisīja sev migu uz milzīgas vistu un

baložu spalvas gubas; tās bij atliekas no laupījuma, ko ta

savos nakts ceļojumos bija nomedījusi. Rītiem viņa no

sētas devās dzīvoklī, kas atradās pirmajā stāvā, kur tā ar

skrāpēšanos un šņākšanu prasīja, lai viņu laiž iekšā. Te

viņa vienmēr dabūja savu kafiju, ko tā sevišķi mīlēja, ro-

taļājās un ķircinājās visjocīgākā kārtā ar bērniem un bez-

gala mīlēja, ja tai atļāva kādu stundu atpūsties un gulēt

klēpī."

„Kāda koku caune," kā Grišovs raksta, „bij tik

rāma, ka es to varēju ņemt rokā un glāstīt. Mana tēva

kabatas viņa parasti pārmeklēja ļoti cītīgi, jo tā bija para-

dusi tur atrast gārdumus. Mums viņa bieži aizlīda aiz

piedurknes, lai pie rokas sasildītos. Kāds melns plušķa
sunītis plosījās ar viņu tik labprāt, ka nolūkojoties uz abiem

šiem dzīvniekiem varēja no sirds nopriecāties. Abi, sunim

skaļi rejot, skrēja šurp un turp, un caune te parādīja visu

viņai iedzimto veiklību. Bieži viņa sēdēja sunim uz mu-

guras, kā mērkaķis uz lāča muguras; ja sunim jātnieks
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vairs nepatika, tad tas viltīgi prata viņu dabūt nost ar to,

ka skrēja tik tāļu, ka saite, pie kuras caune bija piesieta,

viņu no suņa muguras norāva nost. Brīžiem tie viens uz

otru drusku sadusmojās, tad caune iebēdza kādā mucā un

suns tās priekšā gaidīja, līdz viņa rotaļu biedrim būs atkal

labs gara stāvoklis. Tas nevilkās necik ilgi, kad caune šķel-
mīgi apkārt skatīdamās izlīda ārā un iesita sunim pa ausi,
dodama ar to zīmi, ka spēlēšanās var sākties no jauna."

No manis koptās meža caunes bij ļoti naidīgas pret
sesku, ko es liku pie viņām atnest, jo gribēju redzēt, vai šie

divi tik tuvi radniecīgie dzīvnieki būs iecietīgi viens pret
otru vai ne. Sesks bailīgi meklēja pēc kādas izejas; bet

arī caunes apciemojumu neuzņēma ar labpatiku. Viņas
tūlīt uzkāpa sava kāpjamā koka visaugstākā galotnē un

ar degošām acīm aplūkoja svešinieku. Ziņkārība vai arī

asinskāre drīz vien guva pār bailēm virsroku: caunes tuvo-

jās seskam, apostīja to, deva tam sitienu ar ķepu, atrāvās

zibeņa ātrumā atpakaļ, tuvojās atkal no jauna, sita vēlreiz,

ošņāja to un piepēži abas reizē, atņirgtiem zobiem, sniedzās

pēc ienaidnieka pakauša. Tā kā tikai vienai bija iespējams
iekosties seskā, tad otra palika mierā un uzmanīgi novēroja

cīņu, kas norisinājās starp viņas biedreni un viņu kopējo
naidnieku. Abi cīkstoņi bija pēc nedaudz acumirkļiem
iekodušies viens otrā un savēlušies kamolā, kas ar pārstei-
dzošu ātrumu ritinājās šurp un turp. Pēc nedaudzām mi-

nūtēm likās, ka uzvara sveras uz caunes pusi. Sesks bija

sagrābts cieti un tika cieši turēts. Šo momentu izlietoja
otra caune, lai iekostos seska pakaļējā daļā. Tagad likās,
ka pēdējam nāve ir neizbēgama: bet te uzreiz abas caunes

atlaida sesku vaļā, ošņāja gaisu un tad kā piedzērušas aiz-

streipuļoja pakaļ seskam, kas meklēja sev kādu paslēptuvi.

Briesmīgā smaka, kas tagad izplatījās, mums rādīja, ka

sesks ir izlietojis savu pēdējo aizsargu līdzekli. Kādu ie-

spaidu smaka ir atstājusi, patīkamu vai atbaidošu, tas pa-

lika neizšķirts: caunes gan sekoja smirdoņas pēdām, gaisu

uzcītīgi ošņādamas, bet viņu vairs neaiztika.

Mūsu zvēru dārzu gūstā turētas meža caunes nereti

arī vairojas, bet savus mazuļus parasti apēd tūlīt pēc viņu
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piedzimšanas, pat tanīs gadījumos, ja viņām met priekšā

ļoti bagātīgu barību. Tomēr ir novērots arī pretējais, piem.
Drezdenē, un sprostā dzimušās caunes ir izaugušas pat
lielas, pie kam māte tās uzcītīgi kopa.

Meža caunes tiek vislielākā mērā medītas, kas notiek

nevis tāpēc, lai ierobežotu viņu darbību, bet gan vairāk, lai

iegūtu viņu vērtīgo ādu. Visvieglāk viņas ir nošaut svaigā

sniegā, jo tad tām var sekot ne tikai pa viņu pēdām sniegā,
bet pat pa pēdām uz koku zariem. Dažreiz cauni var no-

vērot pat mežā guļot, parasti visā garumā izstiepušos uz

kāda koka zara. No turienes viņu var viegli nošaut un, ja
šāviens neķer, pielādēt vēlreiz, jo dažreiz tā nekustas no

vietas un acis nenovērsdama lūkojas uz mednieku. Viņas
priekšā nostādītie priekšmeti to tik tāļu ieinteresē, ka viņa
nemaz vairs nedomāpar bēgšanu. Kāds cilvēks, kuram var

uzticēties, stāsta, ka viņš vairākus gadus atpakaļ kopā ar

dažiem citiem jauniem cilvēkiem esot kādu cauni nositis

no koka ar akmeņiem. Likās, ka dzīvnieks ar lielu interesi

novēroja viņam garām svilpojošos akmeņus, bet nekustējās

no vietas, līdz beidzot kāds lielāks akmens to ķēra pa galvu

un apdullināja.

Medījot meža cauni ir vajadzīgs ļoti labs suns, kas ir

pietiekoši sirdīgs uz košanu un var cauni saķert, jo ta lielās

dusmās lec pret savu dzinēju, un mazāk izveicīgu suni tā

var atbaidīt. Samērā viegli to ir noķert dzelžos, kas tieši

priekš ta izgatavoti un uzstādīti noslēptā vietā. Kā ēsma

noder maizes gabaliņš, kas kopā ar sīpola šķēlīti izcepts
nesālītā sviestā un medū un apkaisīts ar kamparu. Bez

tam vēl izlieto lamatas, kas sastāv no kastes ar vienu malu

vaļā, kur ierīkotas aizkrītošas durvtiņas. Vidū atrodas

šķīvveidīgs dēlītis, uz kura uzliek barību pievilināšanai, vai

vēl labāk ir, ja lamatu pakaļgalā ir pietaisīts smalki pīts

drāšu sprosts, kurā atrodas dzīvs jauns trusītis, balodis

vai pelīte. Caune caur aizkrītošajām durvtiņām ielien la-

matās un tiek noķerta, tiklīdz viņa ņem barību, kas domāta

viņas pievilināšanai, jo pat vismazākā pieskāršanās pie
dēlīša izsauc durvtiņu aizkrišanu.
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Meža caunes āda ir dārgākā no visām mūsu zemē dzīvo-

jošo zīdītāju ādām un pēc sava labuma visvairāk līdzinās

soboļa jeb Sibirijas caunes ādai. Skaistākās ādas dod Nor-

vēģija, tad seko Skotija; ādiņas ar arvien mazāku vērtību

dod šādas zemes: Itālija, Zviedrija, Ziemeļvācija, Šveice,
tatāru zemes, Krievija, Turcija un Ungārija. Šo ādu vērtē

nevien viņas skaistuma dēļ, bet arī viņas viegluma dēļ.
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Akmeņu jeb mājas caune (Martes foina) at-

šķiras no mežu caunes ar savu drusku mazāko augumu,

samērā īsākām jeb zemākām kājām, garenāku galvu
neskatoties uz īsāku seju, mazākām ausīm, īsāku spalvu,

gaišāku spalvas krāsu un ar baltu rīkli. Bez tam viņas tre-

šais augšējais starpzobs, augšējais gaļas zobs un dzerok-

lis pēc sava veida un stāvokļa atšķiras no šiem pašiem
meža caunes zobiem. Pieauguša tēviņa kopējais ķermeņa
garums ir 70 centrimetri, no kuriem drusku vairāk par

trešdaļu nāk uz astes rēķina. Pelēki-brūnā spalva, starp
kuras sariem spīd cauri vienādi krāsotā baltganā vilna, ir

uz kājām un astes tumšāka un uz ķetnām pāriet jau tumši

brūnākrāsā; rīkles laukums, kas pēc lieluma un formas var

zināmā mērā mainīties, bet vienmēr ir tomēr mazāks kā

meža caunei, ir veidots no tīri baltām spalvām; uz ausu

malām ir īsas, baltganas spalvas.

Akmeņu caune ir sastopama gandrīz visās taīs pašās
zemēs un apgabalos, kur sastop mežu cauni. Visa Vidus-

Eiropa un Itālija, izņemot Zardiniju, Anglija, Zviedrija,
mērenā Eiropas-Krievija līdz pat Uraliem, Krima un Kau-

kazs, tāpat Rietum-Azija, sevišķi Palestīna, Sirija un Maz-

Azija ir viņas dzimtene. Alpos viņa vasaras mēnešos uz-

kāpj pāri pār egļu joslu, ziemās parasti nonāk atpakaļ ze-

mākos apgabalos. Liekas, ka Holandē viņa tagad pilnīgi

izskausta, vismaz sastapt viņu tur var pārlieku reti. Viņa
vispār gandrīz visur biežāk sastopama, nekā mežu caune,

un pienāk cilvēka mājas vietai daudz tuvāk, nekā pē-

dējā; var pat sacīt, ka ciemati un pilsētas ir viņas vismī-

ļākā uzturas vieta. Atsevišķi stāvoši šķūņi, staļļi, dārza

mājas, veci mūri, akmeņu gubas un lielāki malkas blāķi
ciematu tuvumā ir šī mūsu mājputnu vislielākā ienaidnieka

parastās dzīves vietas. „Mežā," saka Kārlis Mi 11er s,
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kurš tās ļoti pamatīgi novērojis, „viņas paslēptuve ir gan-

drīz vienmēr cauri koki; šķūnī viņas ala ierakta dziļāk vai

seklāk sienā vai salmos, un tā iet līdz pat sienai, šīs ejas

viņa rada vielu, pa daļai nobīdot sānis, pa daļai to pārko-
žot. Zem siena vai salmu krājumiem, parasti ēkas mūra

stūrī, vai pie kāda baļķa, viņa ierīko savai ģimenei mājokli,
kas ir vienkāršs iedobums šaī vispār mīkstajā apkārtnē,
bet kas kopā ar to rada ieapaļu paslēptni, kura parasti iz-

klāta ar putnu un dzīvnieku spalvām, ar vilnu, vai arī pil-

nīgi izklāta ar liniem."

Mājas caunes dzīves veids un ierašas ir bieži tādas

pašas, kā mežu caunei. Visādās miesas kustībās viņa
ir meistars un ir tikpat dzīva, izveicīga un izmanīga, tik-

pat drošsirdīga, viltīga un asinskāra, kā pēdējā; viņa uz-

kāpj pat pa gludiem koku stumbriem, prot taisīt tālus lēcie-

nus, viegli peldēt, prot līst un izspraukties cauri pat pa vis-

šaurākām šķirbām. Pēc Mi 11 er a nostāstiem, viņa ziemu

par dienu guļ savā midzenī, ja neviens to netraucē; vasaru,

turpretim, viņa midzeņa tuvumā, nereti pat vēl saulei spī-
dot, iziet uz medībām un uzdrošinās noiet pat līdz attā-

lākiem dārziem un laukiem. Noslēpumaina ir viņas dzīve.

Kā ēna viņa paslīd garām un prot izlietot pat visniecīgā-
ko nelīdzenumu, lai tur paslēptos. Ja viņa nokļūst tādā

stāvoklī, ka pārsteigta pirmajā brīdī nezin kā aizbēgt, tad

viņa, tikpat kā veca sieva, īpatnēji klana galvu, paslēpj to

padziļinājumos, kas atrodas viņas priekšā, bet ātri izvelk

viņu atkal ārā, ātrumā ieņem aizstāvēšanās pozu un atņirdz
savus spīdoši baltos zobus. Arī es esmu redzējis, ka viņa
šādos brīžos, tāpat kā lapsa, atrazdamās līdzīgā stāvoklī,
aizver acis, itkā gaidīdama kādu sitienu. Savos medību ce-

ļojumos viņa ir vienlīdz pārdroša un viltīga, drošsidrdīga un

izmanīga. Neviena baloža ligzda tai nav par augstu: viņa
to sasniegs, un lai arī tas būtu jāpanāk kaut pa visgrūtāka-

jiem aplinkus ceļiem. Caurums, pa kuru viņa var galvu iz-

bāzt, ir pietiekošs, lai pa to izietu cauri arī viss ķermenis. Uz

veciem jumtiem viņa paceļ pat dakstiņus, lai nokļūtu pie

sava laupījuma.

Viņas barība ir tāda pat, kā meža caunei; bet tam-
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līdz viņa ir daudz kaitīgāka par pēdējo, jo tā atrod daudz

vairāk izdevības cilvēkam nodarīt manāmus zaudējumus.
Kur tik vien varēdama, viņa ielien māju putnu mājokļos
un žņaudz tos ar neapmierināmu slepkavošanas kāri. Ne-

reti atrod 10—12, ja pat 20 gabalu nobeigtu putnu, kurus

tā nogalinājusi vienā pašā naktī. Bez tam viņa ķer peles,

žurkas, trusīšus, visādus putnus un, ja medī mežā, vāveres,

rāpuļus un abiniekus. Olas ir viņas gārdākais kumoss, bet

viņai patīk arī visādi augļi, kā: ķirši, plūmes, bumbieri un

ērkšķogas, pīlādžogas, kaņepes un t. t. Labas augļu šķir-
nes no viņas jāsargā, un šo mērķi sasniedz vienkārši tā, ka,
tiklīdz kā nedarbus pamana, koka stumbru nosmērē ar ta-

bākas novārījumu, vai petroleju. Vistu kūtis un baložu bū-

das no viņas jāsarga, telpas cieši noslēdzot, un jārūpējas,
lai katra kaut cik lielāka žurku ala tiktu aizbāzta. Bez zau-

dējumiem, ko tā nodara putnu īpašniekiem, viņa ir vēl se-

višķi nepanesamaarī tamdēļ, ka reiz apdraudētos dzīvnie-

kus tā iebiedē, ka tie, t. i. tie, kuri laimīgā kārtā izglābušies,

pēc tam ilgi negrib pavisam vairs iet kūtī. Caunes slepka-
vības kāre pārvēršas par īstu trakošanu, un viņas apreibinā-
šanās no savu upuru asinīm, šķiet, faktiski pamatota. Pēc

M i 11 c r a, caune ir atrasta guļam kādā vistu kūtī vai ba-

ložu būdas kaktā pēc tam, kad tā tur sarīkojusi īstas asins-

dzīres. „Pirms dažiem gadiem," tā stāsta mūsu uzticības

vīrs, „Alsfeldas tuvumā tika izlaupīta kāda baložu būda.

Visi baloži bij nokosti. Caune, acīmredzot, apreibusi, otrā

dienātika atrasta kādā žogā baložu būdas tuvumā, pie tam

īpatnējā truluma un apmātības stāvoklī, tā kā to varēja bez

kādām pūlēm un viltības nošaut, šādos gadījumos caune

apsmādē gaļu, un galva ar garšīgām smadzenēm ir vienī-

gais, ko tā vēl uzēd. Citādi gan, kur vien iespējams, caune

savelk jo vairāk līķu, rūpējoties arī par nākamām dienām."

Riesta laiks parasti sākas 3 nedēļas vēlāk, kā pie
mežu caunēm, lielāko daļu februāra beigās. Tad dzird

vēl biežāk, kā parasti, šī dzīvnieka kaķim līdzīgo ņaudē-
šanu, kā arī zīmīgu ņurdēšanu un strīdiņus uz jumtiem, kur

pārs iemīlējušos tēviņu dauzās apkārt. Šinī laikā akmeņu
caune smird stiprāk, kā citād, pēc bizama, istabā pat tik
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stipri, ka to nevar izturēt, un ar to, domājams, pievilina ci-
tas no savas sugas. Ne visai reti tā pārojas ari ar mežu

cauni un rada dzīves spējīgus bastardus. Aprilī vai

maijā mātīte dzemdē 3—5 bērnus, kurus tā ļoti mīl, rūpīgi
sargā un vēlāk labi apmāca. „Māte visādi nopūlas," stāsta

Mi 11 er s, „bērniem priekšā pavingrot. Man ir bijusi iz-

devība to vairākas reizes novērot. Kādā parkā stāvēja 5

metri augsts mūris, savienots ar šķūni, kurā dzīvoja cauņu

pāris ar 4 bērniem. Tumsai iestājoties, uzmanīgi no sava

mājokļa izlīda vispirms vecā, vērīgi apskatījās un noklau-

sījās, tad lēnām, kā kaķis, pakāpās dažus soļus pa mūri uz

priekšu un palika tur mierīgi sēžot. Pagāja kāda minūte,
pirms kā parādījās pirmais no mazajiem un piespiedās tai

klāt; pirmajam drīz sekoja otrais, tad trešais un ceturtais.

Pēc īsas pauzes, kur visi palika pilnīgi nekustīgi, vecā ap-

domīgi piecēlās un pieciem vai sešiem lēcieniem noskrēja

pa mūri garāku gabalu. Mazie sekoja viņai steidzīgiem
lēcieniem. Piepēži vecā bij nozudusi, un es tikko varēju sa-

dzirdēt viņas lēciena troksni dārzā. Nu mazie staipīja ga-

rus kaklus, nesaprazdami, ko nu darīt. Beidzot tie nolēma

rāpties zemē, izlietojot kādu mūrim tuvu augošu papeli.
Tiklīdz viņi bij nokļuvuši lejā, kad viņu vadītāja pa kādu

plūšu koku atkal uzlēca uz mūra. šoreiz mazie atkārtoja šo

mākslas gabalu bez vilcināšanās, un bij jābrīnās, cik ātri

tie prata atrast vieglāko ceļu. Bet nu skriešana un lēkšana

sākās ar tādu sparu un trakulību, ka kaķu un lapsu rotaļas
pret šo man izlikās kā bērnuniekošanās. Likās, ka ar katru

minūti audzēkņi top lunkanāki. Pa kokiem augšup un le-

jup, pa jumtu un mūri šurp un atpakaļ, arvien mātei pakaļ,
šie dzīvnieki izrādīja tādu meistarību, kura ļāva pietiekoši

iedomāties, cik uzmanīgiem pret viņiem nākotnē vajadzēs
būt putniem dārzā."

Ja cauņu mātīti sagūsta kopā ar bērniem, tad tā no-

dodas bērniem arī būri bez bailēm un vilcināšanās. Kāda

zīdītāja mātīte, kura piederēja L c n c i m, nemaz nekautrē-

jās, bet baroja savu bērnu visu acu priekšā. Mazais dzīv-

nieciņš bieži vien skaļi spiedza, kad bija izsalcis vai sliktā

omā, smirdēja arī pēc bizama, ja māte to neturēja tīrībā,
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kurpretim pie vecās Lenčs varēja manīt tikai vāju smaku.
Dažreiz jaunās akmeņu caunes ir nodotas audzēšanā kaķu
mātītēm, jo pēdējās, kā es jau agrāk esmu minējis, tā-

dam audzēšanas darbam labprāt nododas. Tā uzaudzināti

caunēni ir ļoti rāmi un top par īstiem mājas dzīvniekiem.

Viņi staigā ārā, iekšā, bet gandrīz visi agrāk vai vēlāk krīt

kādā nelaimē, jo savus laupītāju darbus tie nevar aizmirst.

Pat jau veci, sagūstīti dzīvnieki ir zināmā mērā piera-
dināmi. Reiz Skotijā saķēra akmeņu cauni pavisam dīvainā

kārtā. Ilgu laiku nelūgtais ciemiņš bij mājojis kādā kalnu

ciematā un tur pie vistu dzimuma nodarījis neizsakāmus

kauna darbus. Nebij ciemā nevienas vistu kūts, kur ne-

vaidētu par caunes pārestībām: tad beidzot atrada viņas
uzturēšanās vietu. Ar labu suņu palīdzību izdzina to bei-

dzot no vientuļā šķūņa, viņas laupītāju alas, laukā un brī-

vībā. Velti viņa izmēģināja savu viltību un veiklību, lai no

suņiem izbēgtu. Suņi tuvojās tai arvien un arvien vairāk

un, kad tā bij nonākusi pie kāda bezdibeņa malas, to gan-

drīz jau saķēra. Viņa izšķīrās ātri un ar vienu vienīgu

pārdrošu lēcienu metās savus 30 metrus dziļā gravā. Lēciens

bij tomēr par stipru: lejā caune gulēja kā beigta un neku-

stējās. Viņas vajātāji bij pilnīgā pārliecībā, ka tā nositu-

sies. Ādas dēļ kāds no vajātājiem nokāpa lejā un pacēla

nelaimīgo. Piepēži caune sāka no jauna kustēties un savam

ķērājam ar pienācīgu kodienu deva liecību par atgūto sa-

maņu. Sakostais tomēr dzīvnieku nepalaida, bet ar drošu

ķērienu saņēma pie kakla un tā aiznesa uz mājām. Te ar

to apgājās saudzīgi un pa draugam, un pēc neilga laika tā

jau tiešām bij rāma, vai nu augstā kritiena dēļ, vai arī aiz

pateicības par dāvāto draudzību. īpašnieks nolēma šo cauni

izlietot kā peļu ķērāju un aiznesa uz zirgu stalli. Te viņa
ne tikai ātri apdzīvojās, bet prata pat iegūt kādu draugu,

un proti — pašu zirgu. Lai nāca uz stalli kad nākdams,
cauni varēja atrast pie sava drauga, kuru tā mēģināja pat
aizstāvēt dobji ņurdēdama. Viņa apsēdās zirgam te uz mu-

guras, te uz. kakla, te skraidīja pa to uz priekšu un atpakaļ,
te rotaļājās ar sava drauga asti vai ausīm, un tas likās ļoti
iepriecināts par to pieķeršanos, kādu mazais laupītājs tam
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parādīja. Par nožēlošanu šī ievērojamā draudzība tika ne-

žēlīgi pārtraukta. Caune kādā nakts ceļojumā bij iekritusi

slazdā un otrā rītā to atrada beigtu.

Ļoti patīkams dzīvnieks gūstā ir arī akmeņu caune;

viņa saista ar savu ārkārtīgo veiklību un kustību piemīlī-

gumu. Nevienu brītiņu tā nepaliek mierā, bet skraidā, kā-

pelē, lēkā un kustās bez mitēšanās visos virzienos. Šī dzīv-

nieka veiklība ir grūti aprakstāma, un kad tas dažreiz dau-

zās ar sevišķu pārgalvību, tad grūti atšķirt, kur tam galva,
kur aste. Tomēr nepatīkamā smaka, kuru šis dzīvnieks,

sevišķi tēviņi, izplata, padara to bieži pretīgu, un arī ar

savu slepkavošanas kāri viņš ir ļoti bīstams citiem vājākiem
dzīvniekiem.

Akmeņu caunes medīšana un ķeršana sekmīgi izdodas

tikai labi piedzīvojušam mediniekam. Dzīvnieks gan savas

tekas ietur ar lielu pastāvību, bet tomēr ātri top neuzticīgs

un prot tad pievilt pašu veiklāko mednieku. „Caunes pa-

zīstamo uzmanību un aso osmi," piezīmē Mi 11 er s, „mēs

savos piedzīvojumos ne tikai redzam apstiprināmies, bet

patiesībā tā pārspēj vēl stipri to, ko varētum sagaidīt. Ka-

tra mazākā pārmaiņa tanīs vietās, kuras caune apmeklē,
katrs sīks paaugstinājums, katrs aizdomīgs priekšmets, var

viņu uz nedēļām un mēnešiem aizdzīt. Tikai tad, kad viņu
ir izdevies ar ēsmu pielabināt pie kādas vietas, to var arī

bez sevišķām pūlēm noķert dzelžos vai lamatās." Izmisuma

pilni ir caunes lēcieni, ja tā pūlas izbēgt no vajātājiem vai

tikt vaļā no citādām grūtībām.

Skaistākās, lielākās un tumšākās cauņu ādiņas dabū no

Ungārijas un Turcijas. Tām ir visaugstākā cena, kāmēr

par Vācijas ādām maksā daudz masāk.

Mūsu Viduseiropas caunei tuvi blakus atrodas slavenais

sobolis (Martes zibellina). No tuvu radniecīgās mežu

caunes viņš atšķiras ar konaveidīgu galvu, lielām ausīm,

augstām, stiprām kājām, lielām ķetnām un spīdošu, zīd-
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mīkstu spalvu. „Soboļa galva," piezīmē Mice 1 s (Mutzel),
„ir vienmērīgi konaveidīga, no kuras puses to arī neapska-

tītu; viņa ķermenis līdz ar kājām, salīdzinot ar citām cau-

nēm, ir spēcīgs un drukns. Kona galotne ir deguns. No

deguna uz pieri tekošā, gandrīz taisnā līnija ir diezgan

stāva, kas izskaidrojāms ar to, ka garās pieres un deniņu
spalvas, pieklādamās lielajām, uz augšu stāvošām ausīm,

apakšdaļā šīs pēdējās pilnīgi sedz un tā piepilda stūri, kurš

rodas starp ausīm un galvas virsmu. Arī vaigi un apakš-

žokļa mati ir gari un atpakaļ liekti, un kā viens, tā otrs ap-

stāklis stipri papildina minēto konu. Soboļa ausis ir vis-

lielākās un smailākās no visām man pazīstāmo cauņu su-

gām ; viņas ir daudz lielākas kā akmeņu caunes ausis, un tā-

pēc piešķir sejai pavisam īpatnēju izteiksmi. Beidzot, so-

boļa kājas atšķiras no radniecīgu sugu kājām ar savu ga-

rumu un stiprumu, bet ķetnas ar savu lielumu; pēdējās,

turklāt, salīdzinot ar citu cauņu vājākām vai maigām ķe-
piņām, atstāj lāčveidīgu ķepu iespaidu; dzīvnieka vispārējā
izskatā uzkrīt ķermeņa druknais īsums un ievērojamais

augstums."

Soboļa āda skaitās par skaistāku, jo biezāka, mīkstāka

un vienmērīgāka krāsā ir spalva, bet sevišķi, jo manāmāka

ir tumšbrūnās vilnas spalvas pāreja zilganpelēkā krāsā.

Šādu krāsu Zibirijas soboļu tirgotāji sauc par „ūdeni", un

pēc tās ādiņas novērtē. Jo dzeltēnāks ir šis ūdens, jo gai-
šākas ir saru spalvas, jo arī lētāka ir caunes ādiņa; tur-

pretim, jo vienādākas krāsas un tumšākas ir šīs saru spal-
vas un ūdens, jo augstāka ir ādiņu vērtība. Skaistākās ādi-

ņas ir uz muguras melnganas, uz purna brūni un pelēki

jauktā krāsā, uz vaigiem pelēkas, uz kakla un sāniem ie-

sarkani kastaņbrūnas, kakla lej galā skaistā olas dzeltenuma

krāsā; ausis mēdz būt ar pelēkbaltganu vai gaiši brūnu

apmali. Kakla dzeltēnā krāsa, kura pēc Radd c s, dažreiz

sabiezē līdz sarkanoranžai krāsai, pēc dzīvnieka nāves iz-

balo jo ātrāk, jo spilgtāka tā bijusi.

Pirmējais soboļa izplatības apgabals sniedzas no Urālu

kalniem līdz Beringa jūrai un no Sibirijas dienvidus robe-
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žas kalnājiem līdz 68 ziemeļu platuma grādam, kā arī ne

visai plašā Ziemeļ-Amerikas rietumdaļā, bet tad ir stipri sa-

šaurinājies. Neatlaidīgā soboļa vajāšana ir to atspiedusi

atpakaļ uz biezākajiem Ziemeļ-Āzijas austrumu kalnu me-

žiem, bet tā kā viņam arī te cilvēks kārīgi seko, likdams uz

spēli pat savu dzīvību, tad viņš ir spiests atkāpties vēl ar-

vien tālāk un top arvienuretāks. „Kamčatkā," saka Ste 1 -

1er s,— „pussaīu iekarojot bij tik daudz soboļu, ka Kamčat-

kas iedzīvotājiem nebij ne mazāko grūtību, sagādāt soboļu
ādas nodokļu nomaksai. Ļaudis smējās par kazākiem, ka

tie dodot nazi par soboļa ādiņu. Bij laiki, kad viens cil-

vēks varēja iegūt par ziemu bez piespiešanās sešdesmit,
astoņdesmit un vēl vairāk soboļu. Tamdēļ no šī apgabala
izveda apbrīnojami daudz soboļu un tirgotājs, mainīdams

ādas pret uzturas vielām, viegli varēja pelnīt piecdesmit-

kārtīgi. lerēdnis, kurš Kamčatkā dzīvoja, atgriezās no tu-

rienes Jakutskā kā bagāts vīrs, mazākais kā 30.000 un vai-

rāk rubļu īpašnieks." šinīs soboļu tirdzniecības zelta lai-

kos Kamčatkā nodibinājās soboļu ķērāju sabiedrības, un

kopš tā laika dzīvnieku skaits tā samazinājās, ka Ste 1-

1 c r a laikos, tā tad apmēram pirms simts gadiem, netika

vairs izvesta ne desmitā daļa no agrākā soboļu daudzuma.

Neskatoties uz to, Kamčatka tomēr ir vēl bagātākā soboļu
zeme un daudzo un grūti pieejamo kalnu dēļ dzīvniekus ne-

var še tik viegli izskaust, kā citos Sibirijas apgabalos. Viņi
nevar arī tik viegli no Kamčatkas izceļot, jo viņiem ceļu
aizkrusto no trim pusēm jūra, no ceturtās lieli sūnu purvi.
Tomēr arī te viņu skaits arvien samazinās un tie atrodami

vairs tikai visnepieejamākās vietās.

„Sobolis," saka Rad dc, „salīdzinot ar savu nelielo

augumu, ir visātrākais un visizturīgākais starp visiem

Austrum-Sibirijas dzīvniekiem un vietām, pateicoties cilvē-

ku vajāšanai, arī visatjautīgākais. Arī pie viņa, tāpat kā pie
lielākās daļas citu dzīvnieku, kurus turam par gudriem, ir

labi novērojama garīgo pamatu attīstības spēja, visur tur,
kur biežāk saduroties ar saviem vajātājiem-medniekiem
viņi ir spiesti savu miesas spēku un savu viltību izlietot pa-

stiprinātā mērā. Tā Baikāla kalnos, kur sobolis prot ļoti



173

labi izmantot drupu akmeņus ar viņu alām un ejām, viņš
ir daudz grūtāk ar suņu palīdzību saķerams, nekā Burijas
kalnos, kur tas uzmeklē koku dobumus, bet no akmeņu
spraugām izvairās. Te viņš neparādās vienīgi kā nakts

laupītājs, dzīvnieks, kāds viņš tur ir, bet, savā darbībā ma-

zāk traucēts, meklē barību arī dienaslaikā un guļ tikai tad,
ja ir izsalkumu apmierinājis ar nakti noķerto medījumu.
Vislabāk viņam patīk cītīgi klejot ap uzkalniņiem ielejās
pirms saules lēkta. Viņa pēdas ir mazliet lielākas par rad-

niecīgo cauņu pēdām un, pateicoties garajām pirkstu sānu

spalvām, atšķiras ar lielāku kontūru neskaidrību, un skrejot

viņš labo priekškāju liek vienmēr pirmo." Barība galvenā
kārtā sastāv no vāverēm un citiem grauzējiem, putniem un

citiem līdzīgiem dzīvniekiem; sobolis tomēr nenicina arī zi-

vis, jo slazdos viņu ievilina zivju ēsma. Ciedru rieksti ir

viņam ļoti patīkāma barība: lielākā daļa kuņģu tiem, kurus

Ra d d c bij ieguvis, bij stipri piepildīta ar šiem sēklu grau-

diņiem. Riesta laiks iekrīt janvārī, un apmēram pēc divi

mēnešiem mātīte dzemdē 3—5 bērnus.

Ikkatru gadu soboļu medības un ķeršana saviļņo
visus cilts vīriešus, kas spējīgi nest ieročus, un dzen tirgo-

tājus tūkstošām jūdžu garus ceļa gabalus. Ja medniekam

laime, tad viņu sagaida liels ieguvums, bet soboļu medībās

tam jāsastopās ar daudz un dažādām briesmām. Piepēži

iestājies sniegputenis bieži vien nolaupa viņam ikkatru ce-

rību, atgriezties atpakaļ pie saviem draugiem. Tikai vis-

lielākā norūdīšanās un bieži pārbaudītie piedzīvojumi var

izglābt mednieku no briesmām, un tomēr ikgadus upuru ir

vēl diezgan daudz. Medības turpinās no oktobra līdz no-

vembra vidum vai decembra sākumam. Medību rajonā

drošsirdīgie mednieki sadodas nelielās sabiedrībās un katrai

sabiedrībai ir savi dzīvokļi; suņiem ceļojumā jāvelk arī ra-

gavas, kur atrodas pārtikas produkti vairākiem mēnešiem.

Nu sākas medības, kuras joprojām galvenos vilcienos no-

tiek vēl tāpat, kā to Stellers aprakstījis. Ar slēpēm
seko sobolim pa pēdām, kāmēr atrod viņa midzeni, vai arī

to pamana; izliek visdažādākos slazdus vai cilpas. Ja so-

boli atrod kādā alā zemē vai kokā, kur tas ir paslēpies, tad
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visapkārt izliek tīklu un dzen to no viņa paslēptuves laukā,
vai arī nocērt koku un tad bēdzēju nogalina ar bultām un

ar šauteni. Vislabākie ir tie slazdi, kuros dzīvnieku saķe-
rot netiek bojāta āda. Medniekam un viņa biedriem ir va-

jadzīgas vairākas dienas, lai visus slazdus sarīkotu kārtībā,
un tad, slazdus apskatot, tas atrod diezgan bieži, un tas jā-

sagaida ikkatru dienu, ka kāda pārdroša baltā lapsa vai cits

kāds plēsējs ir dārgo medījumu apēdis un atlikuši tikai ne-

daudzi ādas gabaliņi, lai droši viņam pierādītu, ka viņš būtu

varējis nopelnīt tepat četrdesmit, piecdesmit vai sešdesmit

sudraba rubļus. Vai arī nabagu pārsteidz visādi negaisi un

tad steidzīgi jādomā tikai par to, kā glābt pašam savu dzī-

vību, nemaz neprātojot par kaut kur lamatās varbūt iekri-

tušo soboļu izņemšanu. Tā soboļu ķeršana īstenībā ir ne-

pārtraukta dažādu grūtību rinda.

Dienvid-Baikala augstajos kalnos soboļu medības, pēc
R a d dc s, sākas septembra beigās, jo zvērs še savu ziemas

kažoku uzvelk agrāk kā tālākos apgabalos. leleju augstie-
nes lielāko daļu ir grūti pieejamas, un tādēļ mednieki ir iz-

domājuši sevišķu medību veidu un sevišķu ķerāmo rīku,
sauktu „kurkafka". Sobolis neiet, un taisni vēl tik vēlā ga-

da laikā, labprāt ūdenī, bet, lai pārietu pār upi, tad uzmeklē

tādus vēja nolauztus kokus, kas savieno vienu krastu ar

otru. Virzīdamies pa ieleju pretī straumei, soboļu mednieki

ar nodomu nocērt un pārlaiž pār strautiņu daudzus kokus.

Apmēram šo šauro tiltu vidū viņi piestiprina resnu vītola

vai bērza zara loku un gar malām ierīko tik daudz slaidu

un garu vītola klūdziņu, ka sobolis nevar tām labi aizlēkt

garām, un tad viņiem ceļš norādīts pa vidu zem loka. Te ka-

rājas saru cilpa, kura loka augšpusē ir tikai drusku piesti-

prināta, bet apakšā piestiprināta pie virves ar akmeni galā.

Sobolis, kurš iet pa šādu tiltu, neskatoties uz visu uzmanību,
iebāž galvu cilpā, uzliktais akmenis to ierauj ūdenī, nelaiž

no turienes laukā un noslīcina. Bez tam vēl ierīko lamatas

ar ēsmu, kur plēsīgais zvērs tiek nosists, kā arī ierīko da-

žādus patšāvējus un bultu lamatas, seko sobolim pa pēdām

ar suņiem, ja apgabals nav apklāts ar drupu akmeņiem, un

neatteicās dzīties pakaļ nemierīgajam zvēram dienām ilgi,
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kāmēr sunis to nav sadzinis un kāmēr tas nav nošauts, lie-

lāko daļu vispirms izkvēpinot no alas laukā.

Ziņas par soboļa dzīvi gūstā ir vēl ļoti trūcīgas. Kāds

sobolis tika turēts Toboļskas arķibīskapa mājā, un tas bij
tā pieradināts, ka varēja laist staigāt pa pilsētu. Lielāko

dienas daļu viņš gulēja tāpat kā viņa radinieki, bet toties

naktīs bij mošs un dzīvs. Kad viņam deva barību, tas ap-

rija to kāri, pēc tam arvien gribēja ūdeni un aizmiga tik

dziļi, ka pirmajās miega stundās tas tiešām likās kā bez

dzīvības. Viņu varēja knaibīt un baidīt, tas tomēr nepaku-

stējās. Toties mundrāks bij naktī. Viņš bezgala ienīda

visādus plēsīgus zvērus. Tiklīdz kā viņš ieraudzīja kaķi,
tas saniknots piecēlās uz pakaļkājām un izrādīja lielāko

prieku, uzsākt ar viņu cīņu. Citi pieradinātie soboļi jautri
savā starpā rotaļājās, cēlās bieži stāvus, lai varētu labāk

cīkstēties, lēkāja priecīgi pa būrīti, luncināja ar asti, ja ju-
tās omulīgi, bet dusmās rūkšķināja un ņurdēja kā jauni
kucēni.

Amerikas ziemeļrietumos un tālos ziemeļos soboli aiz-

vieto egļu caune jeb Amerikas sobolis (Martes

americana), dzīvnieks ar 45 cm. garu ķermeni un 15 cm.

garu asti, kurš tuvāks mežu caunei, nekā sobolim.

Krāsa vairāk vai mazāk vienmērīgi brūna; krūšu plankumi
izskatās dzeltēni, galva un ausis pelēkas vai baltas. Spalva
ir daudrupjāka kā sobolim un apmēram līdzīga mūsu mežu

caunes spalvai.
No tām pašām zemēm cēlusies zivju caune, zie-

meļamerikaņu zvejnieks, kanādiešu peka ns, indiā-

ņu vi j aks (Martes Pennatii), liels, spēcīgs, „lapsas vei-

dīgs" dzīvnieks, kura ķermeņa garums ir vairāk kā 69 cm.,

bet astes garums 30—35 cm. No biezām, smalkām, spīdo-
šām saru spalvām un garām, mīkstām vilnas spalvām sa-

stāvošā spalva ir parasti ļoti tumša, pat melna, un ti-

kai uz galvas, pakauša un muguras ir piejaukta arī pelēka

krāsa; tomēr ir sastopami arī ļoti gaiši, kastaņbrūni vai

gaišbrūni un pat iedzeltenbalti dzīvnieki. Zivju caunes
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dzimtene ir visi Amerikas ziemeļi. Viņas dzīves veids lī-

dzinās te vairāk vienam, te atkal vairāk kādam citam vi-

ņas radniekam. Viņas parastie mājokļi ir alas, kuras tā

izrok upju krastu tuvumā. Viņas barībai vajadzētu galve-
nā kārtā sastāvēt no četrkāju gaļas, kuri dzīvo ūdens tu-

vumā.

Pēdējais šīs ģints loceklis, kurš pelna, lai viņu piemi-

nētu, ir birartunguzu har z a- caune (Martes favigula);

viņa sastopama Nepalē, Javā, Sumatrā, Himalaju priekš-
kalnos un ziemeļaustrumu kalnājos līdz Amūras apgabalam.

Viņa pieder pie lielākās sugas šinī ģintī; viņas ķermeņa ga-

rums ir 61 cm., astes garums 46 cm. Galva, ieskaitot arī

ausis, kakla sānu švītra, pakaļgals, kājas un aste ir melnas

vai brūni melnganas, augšlūpa, zods, rīkle tīri balti, visas

pārējās daļas spīdoši gaiši dzeltēnas, vēderpuse tīrāka un

gaišāka kā augša, pie kakla un rīkles guti-dzeltena.
R a d d c atrada arī Amūras apgabalā harzu, kura līdz

viņa ceļojumam bij novērota tikai Dienvid-Āzijas kalnājos.
Dzīvnieki sastopami, pēc viņa apraksta, pa lielākai daļai pa

2—3 kopā, un arī medībās iet sabiedrībās. Harza ir ļoti
ātra skriešanā, veikla kāpelēšanā un savai ikdienas atpū-
tas vietai neizvēlās vis, līdzīgi sobolim, ieleju augstienes,
bet klejo vienmēr apkārt. Vasarā cauņu suns ir viņas gal-
venais medījums: tāpat kā citi viņai līdzīgi, tā vajā arī stir-

nas un mošus briežus; rudenī viņa seko arī vāverēm un sa-

vas medības izdara arī biezos arvu un ciedru koku mežos

uz kokiem, lai gan kokos viņa medī tikai vajadzības spiesta,

jo sava ķermeņa smaguma dēļ viņa ir par neveiklu kāpelē-
šanai pa lokaniem zaru galiem un lēkšanai no viena zara

uz otru. No suņiem pārsteigta, viņa aizstāvas kā lūsis, no-

gulstas uz muguras un nagus un zobus lieto kā ieročus.

Par smirdoni (Putorius) sauc kādas citas ģints lo-

cekli, un proti, par godu labi pazīstamam seskam, kurš šo



177

nosaukumu katrā ziņā pelnījis, kurpretim pie citām šīs

grupas sugām tas nebūt tā nav. Te piederošās cauņu su-

gas raksturojamas ar stipri sašaurinātu galvas priekšdaļu,
noasinātupurnu, īsi noapaļotām, trijstūrainām ausīm, slai-

du un garumā izstieptu ķermeni, īsām kājām «ar pirkstai-
nām ķetnām, apaļu, diezgan garām spalvām apklātu asti,
kura nesasniedz pat ne pusi no ķermeņa garuma. Zobu si-

stēma sastāv no 34 zobiem, un proti, katrā žoklī 7 priekš-
zobi, augšējā žoklī divi, apakšējā trīs starpzobi un apakšējā

un virsžoklī pa 2 dzerokļiem, no kuriem pirmais, tā saucā-

mais gaļas zobs, ir stiprs un spēcīgi attīstīts, kāmēr pēdē-

jais zobs, kurš ir trīs reizes platāks kā garš, uzkrīt ar to,
ka tas novietots šķērsām. Gandrīz visas šīs ģints sugas

dzīvo zemes alās vai ēkās un laupīšanas un slepkavošanas
kārē nepaliek caunēm pakaļ; iznīcinādami kaitīgus grau-

zējus un sevišķi čūskas, šie dzīvnieki ir daudz derīgāki par

caunēm.

Seska (Mustela putorius) ķermeņa garums ir 40

līdz 42 cm. ar 16—17 cm. garu asti. Spalva ķermeņa apakš-

pusē ir tumšbrūna, augšpusē un sānos gaišāka, parasti
tumši kastaņbrūna; uz kakla un uz sāniem krāsa ir vis-

gaišākā, jo te spīd cauri dzeltēnā vilnas spalva. Pa vēdera

vidu velkas neskaidri norobežota sarkanbrūna švītra;
smakrs un purna gals, izņemot tumšo degunu, ir iedzelten-

balts. Aiz acs atrodas izplūdis iedzeltēnbalts plankums,
kurš saplūst ar neskaidru, zem ausīm sākošos švītru. Sa-

stopamas arī dažādas krāsu novirzības, kuras pa daļai uz-

skaitītas kā atsevišķas sugas, starp citu arī gluži balti vai

gluži dzeltēni seski. Mātīte atšķiras no tēviņa galvenā
kārtā ar to, ka visas tās vietas, kuras tēviņam dzeltēnas,

viņai ir tīri baltas. Spalva ir gan bieza, bet skaistumā ne

tuvu nesasniedz caunes spalvu. Dienvidaustrum-Eiropā,
līdz pat Polijai, blakus parastam seskam sastopams

viņa radinieks, tīģera sesks (Mustela sarmatica).

Viņa kopējais garums 50 cm., no tiem aste 16 cm. īsa un

stīva spalva ķermeņa augšpusē un apakšpusē ir brūna, iz-

raibota nekārtīgiem dzeltēniem plankumiem, uz galvas un

kāju apakš- un iekšpusē — melna. Dzīves veidā, ieradumos

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VI.
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un parašās tīģera sesks pilnīgi līdzinās savam ridiniekam,

tāpēc vajadzētu pietikt, ja mēs apskatīsim šī pēdējā dzīvi.

Sesks apdzīvo visu Eiropas un Āzijas mēreno joslu,
un sastopams pa daļai pat ziemeļu joslā. Izņemot Laplandi
un Ziemeļ-Krieviju, viņš ir sastopams visā Eiropā. Āsijā
viņu sastop visā ķirģizu zemē līdz Kaspijas jūrai, un uz au-

strumiem cauri visai Sibirijai līdz Kamčatkai. Viņš ir mierā

ar kaut kuru vietu, kura sola pietiekoši daudz barības, un

tāpēc tas apdzīvo līdzenumus un kalnus, mežus un laukus,
visvairāk cilvēku mājokļu apkārtni, sevišķi lielākas zem-

nieku mājas. Brīvās vietās viņš apmetas dobumainos ko-

kos, klinšu spraugās, atstātās lapsu alās un citos zemes cau-

rumos, kurus tas gadījumā atrod; vajadzības gadījumā

viņš pats sev izrok alu. Tīrumos viņš izvēlas augstas la-

bības laukus; bez tam viņš mitinājās zem tiltiem starp pā-

ļiem, vecos mūros, lielāku koku saknēs, biezos dzīvžogos:
ar vienu vārdu sakot, viņš prot visur atrast sev mitekli, bet

tomēr labprāt izvairās no darba un ļauj labāk citiem dzīv-

niekiem rakt priekš viņa. Ziemā viņš ierodas ciemos un

pilsētās, un te sastopas cīņā ar māju kaķi un māju cauni;

viņš apmeklē pie gadījuma vistu un trusīšu kūtis, baložu

būdas un citas vietas, kur tad, cilvēkiem ndprieku darīdams,
attīsta savu darbību, kurā vienīgi viņa dzimtas ra-

dinieki to gan sasniedz, bet pārspēt gan nevarēs. Bet no

otras puses, viņš atnes arī labumu, un ja zemnieki labi ap-

sargā savas vistas, baložus un trusīšus, tad viņi ar savu

viesi varbūt tīri apmierināti; sesks izķer pasakaini daudz

žurku un peļu, tīra arī mājas apkārtni no čūskām un ne-

prasa par to vairāk nekā, kā siltu migu siena šķūņa tum-

šākā kaktiņā. Ir apgabali, kur viņu tikpat labprāt ierauga,
cik nicina. Lauksaimnieki viņu zināmā mērā aizstāv

un tas tiek tik augstu cienīts, ka viņu netur par vainīgu

pat tad, ja vistu kūtīs vai baložu būdās ir palikušas kāda

bīstama nakts laupītāja asiņainās pēdas.
Pirms kā mēs sekojam seskam viņa laupīšanas gājie-

nos, un pirms kā nodarbojamies ar viņa pārējo dzīvi, iepa-

zīsimies tuvāk ar tiem novērojumiem, kurus Lenčs izda-

rījis pie pieradinātiem seskiem: tas mums stipri palīdzēs
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uzzīmēt šā dzīvnieka ainu. Mums jābūt pilnīgi vienis pra-
tis ar minēto pētnieku, kad viņš ieteic katram mežkopim
sesku mežā saudzēt, jo mežā viņš atrodās savā īstā vietā un

padara, bez šaubām, daudz laba, medīdams peles un dažkārt

arī odzes,tāpat kā ļoti lieli nopelni viņam ir kāmju iznīci-

nāšanā laukos. Bet lai runā Lenčs pats:

„4. augustā es nopirku 5 pusaudžu seskus, ieliku tos

lielā kastē un iemetu tiem 10 dzīvas vardes, vienu dzīvu

glodeni un vienu beigtu strazdu. Nākošā rītā bij apēstas
8 vardes, glodene, un strazds vēl nebij aizskāris. Otrā

dienā seski apēda abas pārpalikušās vardes, glodeni, trīs

kāmjus un 2 pēdas garu čūsku. Nākošā naktī tie apēda

strazdu, 6 vardes un gandrīz metru garu, dzīvu zalkti.

Trešā dienā tie atkal apēda vardes, kā arī 2 beigtas lielas

odzes un vienu ķirzaku. Ceturtā dienā tie apēda 4 kāmjus

un 3 peles. Piektajā dienā es vienu no seskiem noliku at-

sevišķā būrī, iedevu tam pietiekoši daudz barības, un kad

tas bij paēdis, nometu viņam priekšā lielu, lai gan nogurušu
odzi. Kad pēc kādas stundas atkal atnācu pie viņa, sesks

bij sakodis viņai galvu un nolicis rāpuli būrīša stūrī. Ta-

gad es viņam ieliku lielu, ļoti niknu odzi; no čūskas šņā-
cieniem sesks nemaz nenobijās, bet palika mierīgi guļam
(jo sesks guļ cauru dienu, uz ko norāda izteiciens: viņš guļ
kā sesks), un kad es nākāmā rītā atkal paskatījos, viņš bij
to nokodis. Viņš jutās tikpat labi kā arvien.

Nākamārītā es kādam otram seskam, kurš mierīgi sa-

vā kaktiņā atpūtās, noliku priekšā ļoti niknu odzi. Viņš
vēlējās tomēr apskatīt, vai vismaz apostīt, kas noticis, bet

tikko tas bij pakustējies, kad dabūja divus kodienus ribās

un vienu vaigā. Viņš tomēr nedaudz piegrieza tam vērības

un palika, droši vien, vispirms aiz bailēm no manis, mierīgi
stāvam. Tagad es uzmetu odzei virsū gabalu peles gaļas.
Sesks ir ārkārtīgi kārs uz peles gaļu un, protams, nevarēja

nociesties, nepastiepis pēc tās purniņu, lai saķertu, bet vup!
atkal spēcīgs kodiens sejā. Viņš tomēr apēda savu gaļu, un

es uzsviedu odzei otru kumosu; tagad sesks vairs neiedro-

šinājās to ņemt, bet ļāvās no šņākšanas un kodiena iebai-

dīties.
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Kāmēr sesks bij nodarbināts, aplūkojot vismaz tos

gaļas gabalus, kuri atradās čūskas tuvumā, kāds cilvēks

man nejauši atnesa otru puspieaugušu sesku, kuru es tur-

pat nopirku. Dzīvniekam visas četras kājas bij tā sasietas,
ka aukliņas bij iegriezušas kājās dziļas rievas, un ka tas,
kad to biju atsvabinājis no viņa saitēm un novietojis pie

otra, nevarēja ne stāvēt, ne iet. Viņam vajadzēja būt iz-

salkušam, jo tas uz sāniem guļot virzījās ar savām kājām,
kuras visas izskatījās kā sasistas, uz odzes pusi un gribēja
no tās iekost. Kā atmaksu viņš saņēma trīs krietnus ko-

dienus, pēc kam atrada par ērtāku, apgrauzt gabaliņu

peles gaļas. Tas pavisam nenācās viegli, jo viņa žokļi bija

pilnīgi izmežģīti, un tikai pēc pusstundas viņš varēja
drusku gremot. Tagad, neskatoties uz to, ka šis nelaimī-

gais bija saķerts dzelzs slazdā, viņa kājas tur bija salau-

zītas un viņš tur bija briesmīgi spiests veselu dienu, un

beidzot bija baudījis odzes kodienus, viņš pamazām atkal

uzlabojās un kļuva vesels; kājas gan palika klibas. Pēc

tam, kad es dažas dienas viņu biju atspirdzinājis vardēm,

pelēm, glodenēm un kāmjiem, es atkal noliku viņam priek-
šā krietnu odzi. Viņš gribēja to ēst, bet tūlīņ dabūja brie-

smīgu kodienu vaigā. Klibā kāja viņu padarīja lēnu, un

tā kā tas vienmēr tuvojās no jauna, viņš saņēma vienu pēc
otra četrus kodienus. Tagad viņš atlaidās, izdomāja ko

labāku, nāca atkal, uzkāpa ar veselo kāju čūskai virsū, pie
kam tā viņam iekoda daudz reiz, satvēra zobiem galvu, sa-

dragāja to un kāri apēda visu dzīvnieku. Nepavisam nebija
redzamas slimības pazīmes. Es viņu nonāvēju pēc divdes-

mit septiņām stundām un novilku viņam ādu, bet neatradu

citu kodiena zīmju, kā divus mazus plankumus, kuri varēja

gan būt cēlušies arī no saspiešanas.
Bet atgriezīsimies domās atpakaļ pie otra seska. Viņš

palika nakti kopā ar nikno odzi, to vairs neaizskārdams. Tik-

līdz tas kustējās, viņa šņāca, bet kad tas vienu laiku ilgāk

gulēja mierīgi un bija iemidzis, tā viņam tuvojās un sil-

dījās pie viņa, bet tomēr aizlīda taisni pār viņu prom.

Bija jau kādu stundu tumšs, kad es bez gaismas iegāju

istabā un dzirdēju viņu vēl vienmēr šņācam. Beidzot, kad
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pulksten desmitos vakarā es pirms gulēt iešanas vēlreiz ap-

skatījos ar gaismu, viņa bija sakropļota un saplēsta. Arī

kādam ceturtam seskam odze iekoda četras reizes, bet

viņš no tam cieta tikpat maz, kā tie, par kuriem jau bija
runa."

Bez ģiftīgām čūskām sesks, tāpat kā caune, ēd visus

dzīvniekus, kurus tas var pārspēt. Viņš ir visu kurmju,
lauku un māju peļu, žurku un kāmju, pat ežu, kā arī visu
vistu un pīļu briesmīgs ienaidnieks. Vardes, kā rādās, ir

viņa mīļākā barība, jo viņš tās ķer bieži vairumā un savā

mājoklī uzkrāj dučiem. Vajadzības gadījumā viņš apmieri-

nās ar sienāžiem un dēlēm. Bet viņš iziet arī uz zveju, uz-

glūn zivīm pie strautiem, ezeriem un dīķiem, lec pēkšņi
ūdenī viņām pakaļ un nirdams ļoti veikli saķer tās. Bez tam

viņš ļoti labprāt ēd medu un augļus. Arī viņa asinskāre ir

liela, tomēr ne tik liela, kā caunei. Viņš parasti nenonāvē

stallī, kurā tas ielīdis, visus putnus, bet ņem pirmo, kas

pagadās un steidzas ar to uz slēptuvi, bet atkārto savas me-

dības vairāk reizes vienā naktī. Vairāk kā citām caunu

sugām viņam ir paradums ierīkot sev krājumus, un nereti

atrod viņa alās uzkrātu lielu vairumu peļu, putnu, olu un

varžu. Viņa veiklība tam viegli pieļauj sevi vienmēr ap-

gādāt.

Austrum-Sibirijā sesks, pēc Raddes, maina savu dzīves

veidu. Viņš parasti turas attālu no bieziem mežiem, bet

neizvēlās arī par savu mīļāko uzturēšanās vietu cilvēku

nometnes, kā tas ir Eiropā. Kur ir meži, tur viņš izvēlas

to malas, vai arī uzmeklē pļavas, kur mājo lauku peles un

cirslīši. Vēl vairāk viņam patīk kailā un cietā augsto stepju

zeme, jo te tas atrod lielākos vairumos savu galveno medī-

jumu — bobakus vai stepju murkšķus, tāpat kā kalnu

augstienes sausākās vietās viņu prot saistīt kāda suslika

suga. Daurijas augstās stepēs, kur viņa dzīve ir cieši

saistīta ar tikko minētiem murkšķiem, viņš ļoti viltīgi no-

drošina sevi par garo ziemas laiku, kad murkšķi guļ. Tad

tas jau rudenī, kad zeme vēl nav sasalusi, izrok dziļas ejas,
kuras iet uz toreiz vēl tukšajām murkšķu ligzdām, bet

tiklīdz viņš mana, ka ir jau tuvu ligzdai, tad atstāj plānu
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zemes kārtu, kuru izlauž tikai ziemā, kad murkšķi, aiz-
bāzuši pašu raktās ejas, guļ ziemas miegā. Paņēmieni, ar

kādiem sesks izpilda savu darbu, lai nokļūtu pie gulošiem

murkšķiem, būs gan ļoti dažādi. Dažreiz viņš rokas diezgan
stāvu zemē, ap divi metrus dziļi un, kaut gan viņam nav

ārējas vadošas pazīmes, tas tomēr nekļūdās un ņem pareizu
virzienu uz to vietu, kur atrodas ligzda. Bieži viņš vēl vēlā

rudenī rokas pakaļ murkšķu ejai, kuru tie aizsloga ar

akmeņiem un zemi.

Visas seska kustības ir veiklas, ātras un drošas. Viņš
prot meistariski pielīst un taisīt nemaldīgus lēcienus, ērti

skrien pār visplānāko pamatu, rāpjas, peld, nirst, īsi sakot,
izlieto itin visus līdzekļus, kuri tam varētu derēt. Pie

tam viņš ir blēdīgs, viltīgs, piesargās, ir uzmanīgs un ne-

uzticīgs, ļoti saprātīgs un, kad tam uzbrūk, drošs, dusmīgs

un plēsīgs, tā tad pilnīgi piemērots lielākām laupīšanām.

Vajadzības gadījumā viņš, tāpat kā smirdošie dzīvnieki,

aizsargājas izšļācot kādu ļoti smirdošu šķidrumu un ar

to bieži atbaida suņus, kad tie viņu vajā.

Viņa dzīvība ir neticami sīksta. Viņš bez briesmām

nolec no ievērojama augstuma, gandrīz vienaldzīgi panes

visādas sāpes un nobeidzas tikai tad, ja ievainojumi ir

nesamērīgi stipri. Lenčs min par to piemērus, kuri iz-

klausās gluži neticami. „Kāds vīrs man atnesa," viņš
stāsta, „saķertu sesku, kuram slazds bija pārlauzis kājas.
Kad vīrs to bija pusstundu dauzījis, tas skaitīja viņu par
nosistu. Viņš maldījās: dzīvnieks drīz atkal atdzīvojās un

sāka kost. Ko bija darīt? Saistīt to no jauna būtu bijis
istabā nepatīkams uzdevums. Es gribēju viņu cik vien

ātri iespējams nonāvēt, paņēmu loku un izšāvu tam

vidū caur krūtīm bultu ar garu tērauda smaili, tā kā viņš
bija cieši pienaglots pie grīdas. Es domāju, nu ir beigas,
sesks tā nedomāja, bet vēl vienmēr locījās un šņāca. Es

ātri paķēru otru bultu un tā izurbās viņam caur galvas

vidu, tieši caur smadzenēm un pienagloja arī galvu pie

zemes. Nu beidzot bija miers. Dzīvnieks nekustējās, un

pēc apmērām četrām minūtēm es izvilku bultu no krūtīm

un gribēju izvilkt arī no galvas. Bet tā bija tik cieši ieur-
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busies galvas kausa kaulos, ka gals palika galvā. Tikko

bija kāda minūte pagājusi, sesks kustējās atkal un sāka

šņākt. Man tagad pilnīgi pietika un es teicu vīram, lai viņš
gādā nezvēru no manas istabas prom un nekad vairs lai

nenes atpakaļ."
Seska pārošanās laiks iekrīt martā. Apvidos, kur viņš

bieži sastopams, var redzēt, ka tēviņš un mātīte dzenājās
no viena jumta uz otru, vai arī, ka divi tēviņi izcīna savas

sāncenšu cīņas. Tad viņi visi ļoti skaļi kliedz, nereti ieko-

žas viens otrā un kā kamols noripo no jumta zemē, drusku

atlaižas viens no otra un uzsāk deju no jauna. Pēc divu

mēnešu ilgas grūsnības mātīte atnes alā, vai labāk vēl,
malkas un žagaru kaudzē četrus līdz piecus, dažreiz arī

sešus mazuļus, kas parasti notiek maijā. Māte ļoti mīl

savus mazos, ar lielu maigumu rūpējas par viņiem un aiz-

sargā tos pret ikkatru ienaidnieku. Un dažreiz, kad viņa
dzird sava midzeņa tuvumā troksni, viņa uzbrūk cilvēkam,

ja tas arī viņu nemaz neaizskar. Pēc sešu nedēļu ilgas
bērnības jaunie ar veciem iziet uz medībām, un pēc trim

mēnešiem tie kļuvuši gandrīz tikpat lieli, kā vecie.

Jaunus seskus var likt katenēm zīdīt un pieradināt,
bet no viņiem nav liela prieka, jo iedzimtā asinskāre ar

laiku izlaužas uz āru un tad viņi uzbrūk ikvienam nevainī-

gam mājas dzīvniekam. Vairāki gūstekņi, kuriem jādzīvo
vienā telpā, vienmēr nebūt nesatiek savā starpā labi, gluži

otrādi, viņi bieži nikni uzbrūk viens otram, cīnās uz dzīvību

un nāvi un apēd savus nonāvētos līdzbiedrus, tā kā bieži

tikai stiprākais beidzot paliek pāri. Tomēr, pieradināšana

un mācīšanapat pie seskiem daudz palīdz. Trušu izdzīšanai

viņus var lietot tikpat labikā fretu, bet viņu smaka ir daudz

stiprāka kā šiem. Pieradināti seski izdzen pat lapsas no

viņu alām, jo viņu drosme ir nesamērīgi liela un viņi uz-

brūk ikvienam dzīvniekam bez kādas apdomāšanās, pie
tam bieži visnekaunīgākā kārtā. Ko viņi dažreiz var iz-

darīt suņiem, ir redzāms no sekošā G c i c r a (Geyer) ziņo-
juma. Sesku, kurš bija nobeidzis ezi un medniekam par

lielu izbrīnēšanos bija to aizstiepis apmērām ceturtdaļ
stundas tāļu un noēdis, uzošņāja un ielenca divi āpšu suņi.
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„Pec tam, kad abi taksi, kuri, sesku saoduši, trakoja kā

negudri, bija palaisti no saites vaļā, mēs mēģinājām ar

kārts palīdzību piespiest viņu nākt ārā, bet tā kā pie
priekšējās alas gulēja abi āpšu suņi un pastāvīgā grūstī-
šana mugurā viņa stāvokli padarīja izmisuma pilnu, viņš
nolēma pāriet uzbrukumā pats. Tas arī notika, pie kam

viņš tā iekodās pirmām sunim purnā, ka visa grūstīšana,
valstīšana un mētāšana pa sniegu nevarēja viņu piespiest
atlaisties vaļā. Otrs suns nāca savam biedrim palīgā un

saķēra sesku pie viduča, bet sesks neapgājās ar to labāk,
kā ar viņa biedri. Viņš atlaida tagad pirmo suni vaļā un

saķēra otram aiz vienas priekškājas, pie kam vispār agrāk
neatlaidās no cīņas, kamēr suņi to nebija saplosījuši pilnīgi

gabalos. Kad viss bija beidzies, mēs ieraudzījām, cik stipri

dūšīgais sesks bija ievainojis suņus. Vienam bija nāsis

pārrautas līdz pamatam, tā kā tās bija vaļā un vajadzēja

sašūt, otrs kliboja nedēļām ilgi un viņa priekškāja izvese-

ļojās tikai pēc ilgāka laika."

Brīvē dzīvojošie seski dažreiz izturas pret cilvēku pa-

tiešam neprātīgi pārdroši un bērniem var kļūt pat bīstami.

„Vernā, kādā Kurhesenes ciematā," stāsta Lenčs, „kāds

sešgadīgs puika bija nolicis savu brālīti uz ceļa kanāla tu-

vumā, lai vieglāk būtu viņu uzraudzīt. Pēkšņi parādījās
trīs seski un uzbruka bērnam. Viens iekodās sprandā,
otrs galvai sānos un trešais pierē. Bērns skaļi iekliedzās,
brālis gribēja nākt viņam palīgā, bet no kanāla piesteidzās
citi seski un gatavojās viņam uzbrukt. Par laimi nāca divi

vīri no lauka.bērniem palīgā, nosita divus seskus, pēc kam

pārējie dzīvnieki atkāpās.

Rigā kāds sesks pa grīdas caurumu ielauzās istabā,
uzbruka šūpulī gulošam bērnam, nonāvēja viņu un sakoda

tam kreiso vaigu, šnepfentalā sesks uzbruka pat ganam,

bet te, zināms, viņam vajadzēja savu drosmi samaksāt ar

dzīvību."

levērojamo zaudējumu dēļ, kurus dzīvnieks nodara,
to gandrīz vispār ļoti stipri vajā. Lai viņu nomedītu, tiek

izlietoti visi parastie ieroči un slazdi. Visnoderīgākie ir

slazdi kastes veidā, kuriem vienos sānos ir aizkritošas durvis.
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Tos izliek seskam ceļā un tie iesloga slazdā iegājušo seski,
tiklīdz tas aizskar dēlīti ar ēsmu. Kur peļu daudzums ir

par nastu, ir labi sesku atstāt brīvībā un to enerģiju, ko

prasītu viņa noķeršana, labāk izlietot vistu kūts izlabošanai

un ciešai noslēgšanai.
Seska āda dod siltu un izturīgu kažoku, kuru tomēr

viņas pastāvīgās un patiešām neciešamās smakas dēļ vērtē

daudz zemāk, nekā to vajadzētu viņas biezuma dēļ. Tikai

nesen tā ir nākusi drusku vairāk cieņā un viņu nēsā vis-

jūtīgākās dāmas, nejūtot riebj urnu. Vislabākās dod Bavā-

rijas augstiene, Holande, Ziemeļ-Vācija un Dānija, ne tik

labas Ungārija un Polija, mazvērtīgākās Krievija un Āzija.
No garām astes spalvām izgatavo otas, gaļa ir pilnīgi ne-

lietojama un to nicina pat suņi.
Atskaitot cilvēku, seskam, kā rādās, ir maz ienaid-

nieku. Labi medības suņi viņam gan arī nikni uzbrūk, ja
tie tikai viņu var sasniegt, un parasti viņu nokož, bez tam

par viņa pretinieku vēl varētu skaitīties laikam gan tikai

kūmiņš. Lenčs uzjautrinošā veidā apraksta, kā krātiņā

lapsa rotaļājas ar seski: „Lapsa, kura nebūt nekāro pēc

viņa gaļas un to, kad sesks beigts, nevar pat ne ēst, nespēj
tomēr atteikties no saviem niķiem pret dzīvu sesku. Viņa
lien klāt, glūnēdama guļ uz vēdera, pēkšņi pielec klāt,
liek seskam apmest kūleni un ir jau tāļu prom, kad tas

nikns pieceļas un rāda viņai zobus. Lapsa nāk atkal, lec

lielos lēcienos viņam pretīm un, nogāžot to pie zemes, iekož

mugurā, bet palaiž atkal vaļā, pirms tas pagūst atriebties.

Tagad viņa lieliem riņķiem staigā seskam apkārt, kuram

vienmēr vajaga grozīties līdz, beidzot viņa aizsprūk tam

garām un tura savu asti viņam pretīm. Sesks grib tur

iekost, bet lapsa ir jau asti steidzīgi atvilkusi nost, un viņš
kož gaisā. Tagad lapsa izliekas, itkā to neievērotu. Sesks

apmierinās, osta visapkārt un sāk grauzt kādu truša cisku.

Tas ļaunajam ienaidniekam ir ļoti pa prātam. Uz vēdera

lienot, viņš tuvojas no jauna, viņa acis liesmo, ausis ir

stīvas, aste lēni kustas: pēkšņi viņa pielec klāt, saķer dzīro-

jošo sesku aiz krāga, krietni sapurina un ir prom. Sesks,
lai neļautos sevi ilgāk izjokoties, meklē izeju, ierakdamies
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zeme. Par velti! Lapsa ir atkal klāt, aposta caurumu un

pēkšņi izkož cauri un tad ātri atlec atpakaļ. Tādi skati,
no kuriem necieš ne viens, nedz otrs, bieži ilgst stundām

un rada sapulcējušos skatītājos pamatotu jautrību."
Patlaban visiem dabaspētniekiem ir skaidrs, ka f re t s

(Mustela Putorius Furo) nav nekas cits, kā gūstniecībā
un pieradinājumā drusku pārveidojies seska pēcnācējs.

Frets ir gan pazīstams kopš seniem laikiem, bet tikai

pieradinātā stāvoklī. Aristotels viņu piemin zem vārda

ictis, Plinijs — zem vārda viverra. Kādreiz Balearu salās
truši bija tā pievairojušies, ka vajadzēja lūgt ķeizaram
Augustam pēc palīdzības. Viņš nosūtīja iedzīvotājiem
dažas viverras, kuru medību nopelni bija lieli. Tās ielaida

trušu alās, un viņas izdzina kaitīgos grauzējus laukā, viņu
ienaidnieku nagos. Spānijā gandrīz nav kaitīgu dzīvnieku,
atskaitot trušus, kuri ēd saknes, zāli un sēklas. Šie dzīv-

nieki bija tā savairojušies, ka vajadzēja Romā lūgt palī-
dzību. Izgudroja dažādus līdzekļus viņa izdzīšanai. Tas

labākais tomēr palika, izdzīt viņus no midzeņiem ar Āfrikas

kaķiem (zem šī vārda vecie dabas pētnieki visi saprata
cauni), kurus ar aizsietām acīm ielaida alās. Arābu laikā

fretu sauca par furo, pēc Albertus Magnus ziņām to, jau
tad pieradinātu, turēja Spānijā un izlietoja tāpat kā tagad.

Stāvā un lielumā frets līdzinājās seskam. Viņš ir gan

drusku mazāks un nespēcīgāks par to, bet līdzīgu parādību
mēs novērojam gandrīz pie daudziem dzīvniekiem, kuri

vien dzīvo atkarībā no cilvēka, tā tad gūstniecībā. Ķermeņa
garums sasniedz 45 centimetrus, astes garums 13 centi-

metrus, šīs ir taisni seska attiecības, un arī ģindeņa uz-

būvē viņš no tā ievērojami nenovēršas. Tikai nedaudzi iz-

skatās tumšāki un tad īsti līdzīgi seskam.

Fretu vāci tura vienīgi trušu medībām, angļi viņu iz-

lieto arī žurku medībām un vērtē šādus fretus, tā sauātos

žurku sitējus, daudz augstāk par tiem, kurus izlieto

vienīgi trušu medībām. Dzīvniekus tura kastēs un krāti-

ņos, dod viņiem bieži svaigu sienu un salmus un ziemu tos

pasargā no aukstuma. Viņus parasti baro ar baltmaizi vai

pienu, bet viņu veselībai nāk daudz par labu, ja viņiem dod
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vieglu tikko kautu dzīvnieku gaļu. Pēc mūsu Lenca no-

vērojumiem, viņus var pavisam lēti uzturēt ar vardēm, ķir-
zakām un čūskām, jo tie ļoti labi ēd visus abiniekus un

rāpuļus.

Savā dabā frets līdzinājās seskam, tikai viņš nav tik

kustīgs, kā šis. Asinskārē un tieksmē laupīt viņš nepaliek
pakaļ savam mežonīgajam brālim. Pat tad, kad pietiekoši
paēdis, viņš kā traks uzbrūk trušiem, baložiem un vistām,
saķer viņus aiz skaustuves un ātrāk neatlaižas, kamēr lau-

pījums vairs nekustas. Asinis, kuras iztek no ievainoju-
miem, tas uzlaiza ar neticamu kāri, un arī smadzenes, šķiet,
ir viņam iemīļots kumoss. Abiniekiem tas tuvojas ar lie-

lāku uzmanībukā citiem dzīvniekiem, un ka odze ir bīstama,
to viņš laikam nojauž. Zalkšiem un glodenēm frets, pēc
Lenca ziņojuma, uzbrūk tūlīt arī tad, ja viņš šos dzīvnie-

kus nekad nav redzējis, saķer tos, neskatoties uz viņu
straujo locīšanos, salauž viņiem mugurkaulu un apēd
labu gabalu. Bet odzēm viņš tuvojas tomēr ārkārtīgi uz-

manīgi un mēģina šo viltīgo ložņātāju sakost ķermeņa vidū.

Ja tam vienreiz odze ir iekodusi, viņš izlieto visu iespējamo

viltību, lai no ģifts zobiem izvairītos. Odzes dzēliens fretu

nenonāvē, bet padara slimu un nedrošu.

Reti izdodas fretu pilnīgi pieradināt. Tomēr ir zināmi

piemēri, kur atsevišķi dzīvnieki sekoja savam kungam uz

katra soļa, kā to dara suņi, un viņus bez rūpēm varēja laist

brīvībā. Ja viņi ir mācējuši izbēgt no sava krātiņa, tad

vairums parasti prot izlietot iegūto brīvību, aizbēgdami
mežā un apmesdamies tur kādā trušu alā, kura tad viņiem
pa vasaru noder par mājokli un paslēptuvi, īsā laikā pilnīgi

atradinājās no cilvēka, bet, ja tos caur gadījumu atkal ne-

saķer, viņi ziemā parasti aiziet bojā, jo viņi ir par vārgiem,
lai varētu pretoties aukstumam. Kanariju salās viņi, pēc

Bolies, bieži kļūst pilnīgi par meža zvēriem.

Freta balss ir dobja murmināšana, sāpēs — smalka

spiegšana. Pēdējo dzird reti. Parasti frets guļ pavisam

klusi sakucis savā guļas vietā un tikai tad kļūst kustīgs un

dzīvs, kad viņš var savu laupīšanas kāri nodarbināt.
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Pēc piecas nedēļas ilga grūsnibas laika maija sā-

kumā mātīte atnesās pieciem līdz astoņiem mazuļiem, kuri

divas līdz trīs nedēļas paliek vēl akli. Māte viņus kopj ar

lielu rūpību un atradina pēc apmērām diviem mēnešiem,
kad viņi ir piemēroti atšķirtai audzināšanai. Fretu mātes

mēdz bez kādiem kavēkļiem uzņemt savu bērnu barā jaunus
seskus un apkopt tos ar tādu pat rūpību, kā savējos. Tādi

piena brāļi un piena māsas arī vēlāk satiek savā starpā ļoti
labi. Fretus kopj tāpat kā katru citu cauni, bet ir jāgriež
pienācīga vērība uz viņu atradināšanu no svaiga gaisa un

brīvības, un īpaši izlutušo dzīvnieku nedrīkst ļaut stiprāka
aukstuma iespaidam. Svaigs gaiss, tīrība un attiecīga ba-

rība ir galvenie viņa labklājības noteikumi: vasaru viņam
vajaga atrasties pastāvīgi vēsā vietā, ziemu siltā. Krātiņu,
ēdamos un dzeramos traukus vajaga pastāvīgi turēt tīrus,
barību vajaga attiecīgi mainīt. Ja nav labāka krātiņa, tad

iesprosto divus vai trīs fretus kopā apmērām 1 metru garā,
70 centimetrus platā un tikpat augstā dēļu kastē ar no-

slēdzamu vāku, ar režģi vienas sienas vietā un guļamo ka-

stiņu iekšā. Pietiek, ja pēdējā ir 40 centimetrus gara un

20 līdz 25 centimetrus augsta un plata, ja viņai ir ieliena-

mais caurums un apakšā izbīdīšanai ierīkots smalks drāšu

siets, uz kura pa augšpusē atvēravo vāku jāuzklāj linu vai

vilnas lupatiņas kā paklājs, jo dzīvnieks mīl mīkstu gultu.
Kastes pretējā stūrī grīdā ietaisa caurumu un zem tā pie-

stiprina kastiņu ar māla podiņu freta izkārnījumu uzņem-

šanai, pieradinot fretus pie notiektas vietas tādā kārtā, ka

pirmo reiz izkārnījumus savāc un ieliek attiecīgā podā, vai

arī minēto podu ar tiem ierīvē. Ja viņi tomēr negrib iz-

kārnīties noteiktā vietā, tad visas netīrās kastes daļas va-

jaga rūpīgi notīrīt un, uzliekot tur ķieģeļus un tamlīdzīgas

lietas, atturēt viņus šīs vietas no jauna padarīt netīras.

Freta barība, pēc Č eil cr a (Zeiller), no kura es ļāvos vadī-

ties iepriekšējā aprakstā, ir rītos piena cepumi, vakaros

jēla gaļa un vienu vai divas reizes nedēļā jēla ola. Viņiem,
kā visām caunēm, var dot arī dažādus augļus, sevišķi
ķiršus, plūmes un sagriestus bumbierus. Pēc notikušās

pārošanās vajaga tēviņu no mātītes atšķirt, jo citādi viņš
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tikko piedzimušos mazuļus parasti apēd, bet nevajaga bai-

dīties atstāt tanī pašā krātiņā vairākas, vismaz divas mātī-

tes ar mazuļiem. Nav labi fretus aizkavēt pāroties īstā

laikā, jo pēc viņu dabīgās dziņas apspiešanas tikpat tēviņi,
kā mātītes var saslimt un nobeigties. Labi kopjot, dzīv-

nieciņus var uzturēt sešus līdz astoņus gadus ilgi pie dzīvī-

bas un labas veselības.

Cik liels ir freta pakalpojums trušu medībās, tikpat
niecīgs ir viņa patiesais lietderīgums, salīdzinot ar izdevu-

miem, kādi viņa dēļ ceļas. Trušu medības ar fretu drīkst

taču notikt tikai parastā medību laikā, no oktobra līdz

februārim, un visu pārējo gadu dzīvnieciņu vajaga barot,

neiegūstot no viņa ne mazākā labuma. Bez tam viņu var

lietot tikai pret pa pusei vai arī pilnīgi pieaugušiem tru-

šiem, jo mazuļus, kurus tas alās atrod, viņš acumirklī no-

nāvē un apēd, pēc kam parasti ieguļas mīkstā, siltā midzenī

un liek savam kungam un pavēlniekam ārā gaidīt, cik ilgi
tam patīk.

Medības sāk no rīta. Fretus nes mīksti izslātā kurvī

vai kastiņā, dažreiz arī medību somā. Pie alām uzmeklē

visas izejas, pa kurām ir staigāts, un katrai priekšā aizliek

maisveidīgu, apmērām trīs pēdas garu tīklu, kurš piestipri-
nāts pie liela riņķa, un tad ielaiž vienu fretu galvenā ejā,
kuru pēc tamaizprosto tādā pat kārtā. Tikko truši pamana

ielauzušos ienaidnieku, viņi izbailēs skrien ārā un nokļūst
tīklā, kur tos nosit. Ja alas ir drusku platākas un midzenī

uzturās tai brīdī vairāki truši, diezgan izbaidītie dzīvnieki

skrien dažreiz fretam garām un pie tam tik ātri, ka tam

nav pat laika, viņus saķert. Uzliekot mazu uzpurni vai

novīlējot zobus, fretam neļauj nonāvēt trusi midzenī, un

tam uzkar arī kaklā dzidri skanošu pulkstenīti, lai viņš ar-

vien varētu ziņot par savu darbību. Agrākos laikos, un

proti, Anglijā, cilvēki bija tik nežēlīgi, ka sašuva nabaga
medību palīgam lūpas kopā, pirms kā lika līst alā; par

laimi pārliecinājās, ka uzpurnis ir tikpat noderīgs. Tiklīdz

frets parādās pie ieejas alā, viņu saņem ciet, jo kad viņš
otrreiz ieiet alā, viņš noliekas midzenī uz guļu, un tad uz

viņu jāgaida bieži vien stundām ilgi. Ļoti no svara ir, pie-
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radināt viņu paklausīt svilpienam un saucienam. Ja viņš
tad nenāk laukā, tad to mēģina dabūt rokā ar visādiem

vilinājumiem. Tā piesien lokanas kārts galā trusi un ie-

bāž alā. šādam uzaicinājumam, sekot asinskārei, kura

valda par mūsu dzīvnieku, nespēj pretoties neviens frets.

Viņš iekožas trusī, un to izvelk laukā kopā ar trusi.

Anglijā fretu izlieto vēl biežāk žurku izdzīšanai nekā

trušu medībām, un vēl labāk cīņai ar šiem kodelīgajiem
grauzējiem, kuri, kā zināms, vienmēr prot saistīt īstu angli.
Mans angļu uzticības virs apliecina, ka pēc tam, kad fretim

vairākas reizes ir nācies ciest no šo rijīgo garastaiņu zo-

biem, vairs tikai nedaudzi no tiem noderot žurku medībām.

Frets, kurš pieradis tikai pie trušu medībām, esot žurku

medībām pilnīgi nelietojams, jo viņš baidās no katras lielas

žurkas, žurku mednieku tā tad vajaga īpaši audzēt.

Es jau piezīmēju, ka frets savās trušu medībās daž-

reiz saduras arī ar citiem ienaidniekiem, kuri ir atraduši

patvērumu atstātā trušu midzenī. Tā dažreizatgadās, ka viņš
trušu alā sastopas ar sesku. Tad sākas briesmīga cīņa abu

vienlīdz stipro un izveicīgo dzīvnieku starpā, par ko gan

pieradinātā cauņu dzimtas locekļa īpašniekam nebūt nav

ko priecāties, jo viņam ir pamatoti iemesli baidīties par

sava medību palīga dzīvību. „Frets, kuru es iesūtīju trušu

alā," stāsta kāds mednieks, „palika tur tik ilgi, ka es kļuvu
nepacietīgs un sāku jau domāt, ka mans dzīvnieks ir licies

siltā midzenī un tur guļ. Es tādēļ situ spēcīgi ar kāju pret

zemi, lai to uzmodinātu un izsauktu ārā. Protams, es drīz

dabūju zināt, ka mans frets nav vainojams nolaidības

grēkā. Es dzirdēju pavisam īpatnēju troksni, kurš līdzinā-

jās freta ņurdēšanai un spiegšanai, bet to tomēr pavadīja

skaņas, kuras es nevarēju uzminēt. Troksnis palika stip-

rāks, un drīz es varēju atšķirt, ka viņam vajaga celties

no diviem dzīvniekiem. Pēdīgi es alas tumsā ieraudzīju
sava freta asti un tanī pat laikā atklājās, ka viņš cīnās ar

kādu dzīvnieku. Frets visiem spēkiem pūlējās savu medī-

jumu vilkt uz alas izeju, bet atdūrās uz ievērojamu prete-
stību. Beidzot tas viņam izdevās, un mans pārsteigums

nebija mazs, kad redzēju viņu ielaidušos cīņā ar sesku
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tēviņu. Viens bija iekodies otrā, viens otru bija saķēris
pie pakauša un neviens, kā rādījās, negribēja savu preti-
nieku tik viegli palaist. Pēkšņi sesks mani ieraudzīja un

nu mēģināja manu nabaga fretu ievilkt alas dziļumos, lai

tur turpinātu cīņu. Krietnais dzīvnieciņš tomēr sekmīgi

pretojās un īsā laikā vēlreiz atvilka savu pretinieku at-

pakaļ pie alas ieejas. Bet viņš bija par vāju, lai to pilnīgi
dabūtu dienas gaismā. Sesks atkal guva virsroku un abi

no jauna pazuda. Atkal ilgu laiku es no viņiem nekā ne-

redzēju un nedzirdēju, un mana baiļošanās saprotamā kārtā

ar katru minūti pavairojās. Bet tad es trešo reizi ierau-

dziju fretu pūlamies izvilkt savu ienaidnieku dienas gaismā.
Pie alas ieejas noritēja izmisusi cīņa, frets cīni jās ar ne-

pārspējamu veiksmi un cerēju jau redzēt sesku padoda-

mies, kad sesks pēkšņi atteicās no cīņas un ar saplosītām
krūtīm leca man virsū."

Neskatoties uz šādām cīņām, sesks un frets pārojas
savā starpā bez sevišķiem šķēršļiem un rada krustojumus,
kurus mednieki ļoti ciena, šādi krustojumi vairāk līdzi-

nājās seskam kā fretam, jo atšķiras no pirmā vienīgi ar

savu gaišāko sejas un rīkles krāsu. Viņu acis ir pavi-

sam melnas, un tādēļ ugunīgākas kā fretam. Viņi apvieno
sevī abu vecāku labās īpašības, jo tie daudz vieglāk ļaujas
pieradināties, arī nesmird tik stipri, kā sesks, bet ir spēcī-

gāki, drošāki un mazāk baidās no sala, kā frets. Viņu
drosme ir neticama. Viņi kā prātu saudējuši metās uz

katru ienaidnieku, kuru tie alā sastop, un iekožās viņā tik

cieši kā dēles. Bet nereti viņi saniknojās arī uz savu kungu

un kož tam nesaudzīgi un ļoti jūtami.
Zebieksta (Mustela nivalis) sasniedz 20 centi-

metrus kopgarumā, no kuriem 4,5 centimetri ir jārēķina

uz īso astīti. Ļoti izstiepto ķermeni līdzīgi veidotais kakls

un galva padara pēc izskata vēl slaidāku, nekā viņš ir. No

galvas līdz astei viņš ir gandrīz visur vienādi resns, tikai

pieaugušās tukšumos ir drusku tievākās un viņām purns

ir drusku smailāks. Ķermeni nes ļoti īsas un tievas kājas

ar sevišķi maigām ķetnām, kuru apakšas starp pirkstu
uzkalniņiem ir spalvu klātas un kuru pirksti ir apbruņoti
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tieviem, smailiem un asiem nagiem. Aste ir apmērām tik-

pat gara kā galva un no pamata uz galotni pamazām kļūst
tievāka. Deguns ir strupjš un gareniska rieva to zināmā

mērā sadala. Platās un noapaļotās ausis atrodās sānos un

tāļu iepakaļ. Šķibi gulošās acis ir mazas, bet ļoti ugunīgas.

Vidēji gara, gluda spalva sedz visu ķermeni un tikai astes

galā viņa ir drusku biezāka. Bez tam ievērības cienīgas
ir garās ūsas priekš un virs acīm un atsevišķi sari zem tām.

Spalva ir iesarkani-brūnā krāsā, virslūpas mala un visa

apakšpuse, kā arī kāju iekšpuses ir baltas. Aiz katra

mutes kaktiņa atrodas mazs, ieapaļš brūns plankums, un

dažreiz atsevišķi brūni punkti ir atrodami arī uz gaišā
vēdera. Mērenās un dienvidu zemēs šī krāsa sevišķi ne-

mainās, turpretim tālāk uz ziemeļiem zebieksta, tāpat kā

viņas tuvākais radinieks, nes ziemas ģērbu, un tad ir balt-

brūni plankumota, tomēr bez skaistā melnā astesgala, kurš

tā grezno sermuli.

Zebieksta apdzīvo visu Eiropu un ir sastopama diezgan

bieži, kaut arī ne tik lielā skaitā, kā Ziemeļ-Āzijā, un tiklab

līdzenumus, kā kalnainus apgabalus, un līdzenumus bez

krūmiem tikpat labprāt, kā mežus, apdzīvotas vietas ne

mazāk, kā vientuļās. Visur viņa atrod noderīgu uzturas

vietu, jo viņa visur prot ierīkoties un atrast paslēptuvi,
kura tai sniedz drošību pret viņas lielākiem ienaidniekiem.

Tā viņa mājo te koku tukšumos, te akmeņu kaudzēs un ve-

cos mūros, te izdobtos krastos, kurmju, kāmju un žurku

alās, ziemu būdiņās un šķūņos, pagrabos un staļļos, zem bē-

niņiem v. 1.1., bieži arī pilsētās. Kur netraucē, tur viņa pat
dienā staigā apkārt, kur viņa mana, ka to vajā, tikai naktī,
vai ja arī dienā, tad ļoti uzmanīgi.

Ja uzmanīgi un bez trokšņa iet garām vietām, kuras

viņai noder par paslēptuvēm, tad var viegli sagādāt sev

to prieku, viņā noskatīties. Ir dzirdama lapās paklusa

čaukstoņa un redz mazu, brūnu būtni ātri aizskrienam,

kura, tiklīdz tā ierauga cilvēku, kļūst uzmanīga un paceļas

pakaļkājās, lai varētu labāk apskatīties. Parasti šim pun-

durim nemaz nenāk prātā bēgt, gluži otrādi, tas noraugās

pasaulē droši un spītīgi un pieņem patiešam izaicinošu iz-
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teiksmi. Ja viņam iet klāt, viņš ir tik pārgalvīgs, ka savu-

kārt tuvojas miera traucētājam un noraugās tanī ar ne-

aprakstāmu bezkaunību, itkā gribētu pārliecināties, kas

nelūgtajam viesim meklējams.
Vairāk kā vienreiz ir gadījies, ka drošais radījums ir

Uzbrucis pat cilvēkam un no viņa atlaidies tikai pēc ilgas

cīņas. Viņš ir arī iekodies garāmejošu zirgu kājās, un

viņu varēja nokratīt tikai ar kopīgām zirga un jātnieka
pūlēm. Ar šo drosmi ir savienota nesalīdzināma attapība.
Zebieksta gandrīz vienmēr atrod vēl izeju :lauoitāju putna

nagos viņa nejūtas vēl pazudusi. Stiprais un plēsīgais vistu

vanags, zināms, daudz nerēķinās ar punduri, kurš, salīdzinot

ar viņu, ir par daudz nespēcīgs, lai būtu iemesls kaut ar'

drusku baidīties, un viņš to paceļ no zemes savos garajos

nagos un noknābj to vai nomoca, pirms kā nabaga šķelmis
dabū īsti apdomāties. Vāiāķiem laupītājiem vajaga tomēr

arvien uzmanīties, ja viņi sajūt kāri pēc zebiekstes gaļas.
Kāds novērotājs redzēja kādu nelielu vanagu strauji no-

laižamies uz lauka, no kurienes tas pacēla mazu zīdītāju
un nesa gaisā. Piepēži putns sāka ļodzīties, viņa lidojums

kļuva nedrošs un beidzot laupītāja nutns nokrita nedzīvs

zemē. Pārsteigtais skatītājs piesteidzās klāt un redzēja
zebiekstu priecīgi aizbēgam. Viņa veikli bija savam bries-

mīgam ienaidniekam pārkodusi asins trauku un tā izglābu-
sies. Tamlīdzīgi novērojumi ir izdarīti pie vārnām, kuras

bija tik drošas un uzbruka šķietami nespēcīgajam dzīv-

niekam, bet briesmīgi kļūdijās, jo viņām paredzēto dzīru

vietā vajadzēja zaudēt savu dzīvību.

Ir pats par sevi saprotams, ka šādam drošsirdīgam

mazam radīiumam vajaga būt patiešam briesmīgam laupī-

tājam, un tāda zebieksta patiesībā arī ir. Viņa ir pieteikusi
karu visiem maziem zīdītājiem, un bieži sarīko viņu vidū

šausmīgus posta darbus. No zīdītāiiem viņai par upuri

krīt māias, me*a un lauku peles, uhdens un māju žurkas,

kurmji, jauni kāmji, zaķi un truši. No putniem viņa laupa

jaunas vistas un baložus, cīruļus un citus uz zemes dzīvo-

jošus putnus, pat tādus, kas gul kokos, posta arī viņu

ligzdas, kad tās uziet. No rāpuļiem viņa vajā ķirzakas,
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glodenes un zalkšus, uzdrošinās uzbrukt pat bīstamajai
odzei, kaut arī tās atkārtotie kodieni viņu nogalina. Bez tam

viņa ēd vardes un zivis, ēd gaļu visādā veidā, pat sava paša

sugas. Dažādo dzimtu kukaiņi ir viņas gārdums, un kad

viņai izdodas vēžus dabūt, tā veikli prot salauzt vēža cietās

bruņas. Viņas niecīgais lielums un neticamā izveicība ļoti
noder medībās. Varēs gan teikt, ka neviens mazs dzīvnieks

nav no viņas drošs. Kurmi viņa uzmeklē tā apakšzemes

pilī, žurkām un pelēm viņa lien pakaļ alās, zivīm seko ūdenī,
putniem kokos. Viņa skrien sevišķi izveicīgi, rāpjās īsti

labi, peld ļoti labi un prot panākt savu medījumu vai izbēgt
ienaidniekiem, zibeņātri grozoties un žigli kustoties, vaja-
dzības gadījumā taisot arī diezgan lielus lēcienus. Viņas
galvenais spēks meklējams spējā izlīst caur visšaurākām

spraugām un caurumiem un iekļūt tā tad visur, bet drosme

kāre slepkavot un asinskāre dara visu pārējo, lai no mazā

dzīvnieka iznāktu lielisks laupītājs. Esot pat novērojumi,
ka viņa medī kopīgi, un nav arī iemesla to apšaubīt, jo

viņa dzīvo sabiedrībā un dažās vietās sapulcējas lielā skaitā.

Mazus dzīvniekus viņa saķer aiz skausta vai aiz galvas,
lielus viņa mēģina sagrābt pie kakla, lai, pārkožot kakla

asinstraukus, tos nonāvētu. Olām viņa ietaisa vienā galā
vienu vai vairākus caurumus un tad izsūc šķidrumu, ne-

zaudējot nevienu pilienu.Lielākas olas tā iemiedzot starp
žodu un krūtīm, ja vajaga viņas aizgādāt prom, mazākas

viņa aiznes mutē. Pie lielākiem dzīvniekiem viņa apmieri-

nās ar asinīm, kuras tā dzer, neaiztiekot gaļu, mazākus

viņa apēd pavisam. Tos, kurus viņa reiz ir saķērusi,

vaļā vairs nelaiž. Pie tam viņai viena alga, vai viņas laupī-

šanas darbi ir manīti vai ne. Kādā baznīcā pie Oksfordas

dievkalpojuma laikā ievēroja, ka pa mazu caurumu, kurš

gāja uz kapsētu, pēkšņi iznāk zebieksta, ziņkārīgi apskatās

un atkal piepēži pazūd un parādās no jauna ar vardi mutē,
kuru tā visas draudzes priekšā omulīgi apēda. Apdzīvotu

māju tiešā tuvumā viņa medī gandrīz bez kādām bailēm.

Kopošanās laiks iekrīt martā. Maijā vai jūnijā, tā

tad pēc piecas nedēļas ilgas grūsnības, mātītei rodās pieci
līdz septiņi, dažreiz gan tikai trīs, bet citreiz arī astoņi akli
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mazuļi, kurus viņa parasti raida pasaulē kādā caurā kokā

vai vienā no savām alām, bet vienmēr tos novieto apslēptā

vietā, sagatavojot viņiem guļas vietu ligzdas veidā no sal-

miem, siena, lapām un tamlīdzīga materiāla. Viņa tos ār-

kārtīgi mīļo, ilgi zīda un baro vēl pēc tam dažus mēnešus

ar mājas, meža un lauka pelēm, kuras viņa tiem atnes

dzīvas. Ja viņus traucē, māte tos mutē pārnes uz citu vietu.

Briesmās uzticīgā māte sargā savus bērnus ar drosmi, kurai

nav robežu. Tikko patīkamie dzīvnieciņi ir pieauguši, viņi
bieži dienas laikā spēlējās ar veco, un skats ir tikpat brī-

nišķīgs, cik skaists, kad šī sabiedrība skraida pa saules

apspīdētu pļavu, pie tam pa tādu, kura ir bagāta pazemes

ejām, piemēram kurmju alām. Rotaļas ir jautras. No

viena un no otra cauruma raugās ārā pa galviņai, mazās,
skaidrās acis ziņkārīgi skatās visapkārt. Ja visur, kā radās,
valda miers un drošība, tie viens pēc otra atstāj alas un

skraida apkārt pa zaļo zāli. Brāļi un māsas kaitina viens

otru, kož un ķer, un pie tam izrāda visu to veiklību, kura

raksturo viņu sugu. Ja apslēptais novērotājs saceļ troksni,
varbūt drusku klepo vai sasit plaukstas, veci un jauni, iz-

baiļu pārņemti metas atpakaļ alās, un ne vairāk kā vienā

minūtes desmitdaļā visi rādās būt pazuduši. Bet ne! Te

jau atkal viena galviņa raugās ārā no alas, tur otra, tur

treša, te viņi visi ir atkal, pārbauda no jauna, pārliecinājās

par drošību, un drīz visa sabiedrība ir atkal redzama. Ja

arī tagad turpina baidīšanu, tad drīz vien jānāk pie novēro-

juma, ka tas maz palīdz, jo mazie, drošie dzīvnieciņi kļūst
aizvien pārgalvīgāki, aizvien nekaunīgāki, un pēdīgi turpina
savas rotaļas novērotāja acu priekšā, negriezdami uz viņu
vērību.

Jaunas zebiekstas, kuras uzturas vēl pie mātes, ir ve-

cuma ziņā pieradināšanai vispiemērotākās. leskats, kuru

dabaspētnieki mantojuši kopš Bif on a (Buffon), proti, ka

mūsu dzīvnieciņš neesot pieradināms, ir dibināti atspēkots,
bet pavisam bez pamata viņš nav. Gūstā turētas zebiekstas

pieder pie lieliem retumiem, ne tāpēc, ka viņas būtu grūti

sadabūt, bet tāpēc, ka viņas tikai retos gadījumos panes
savas brīvības zaudēšanu. Es savukārt esmu pielicis vis-
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lielākās pulēs, lai uzturētu zebiekstu pie dzīvības ilgāku

laiku, ierīkojis viņai vispatīkamākās uzturēšanās vietas un

devis vispiemērotāko barību, nekādā ziņā nelikdams sajust
rūpīgas kopšanas trūkumu, un tomēr neesmu mērķi sa-

sniedzis. Vienu vai divas dienas, dažreiz arī nedēļām ilgi
viss iet labi, bet pēkšņi dzīvnieciņš guļ raustīdamies un lo-

cīdamies uz zemes, un drīz pēc tam viņš ir nobeidzies. Pēc

manām domām, šī vārguma galvenais cēlonis būtu viņas ār-

kārtīgā kairināmībā, — zebieksta, ja tā var teikt, nobeidzās

aiz nepatikšanām. Citādi tas ir, ja audzina jaunas, ja iespē-

jams, vēl aklas zebiekstas, liekot viņas zīdīt rāmai katenei.

No bērnības pie cilvēka pieradušas, viņas top ļoti rāmas,
un tad patiesi kļūst par ļoti piemīlīgiem radījumiem. No

dažādiem nostāstiem par šādām zebiekstām man par vis-

patīkamāko liekas būt kāds sievietes rokas rakstītais, kuru

Vū d s (Wood) pieved savā „Natural Historv", un tādēļ es

to atstāstīšu izvilkumā.

„Kad es rokā ieleju drusku piena," saka šī dāma,

„mana pieradinātā zebieksta dzer to diezgan daudz. Tikai

ar piespiešanos viņa dzers pilienu no šī ļoti iemīļotā šķid-
ruma, ja es viņai neparādīšu godu, piedāvādama savu roku

par dzeramo trauku. Tiklīdz viņa ir paēdusi, tā iet gulēt.
Mana istaba ir viņas parastā uzturēšanās vieta un es esmu

atradusi līdzekli, viņas nepatīkamo smaku ar patīkami smar-

žojošām vielām padarīt pilnīgi nejūtamu. Dienā viņa guļ
kādā polstējumā, uz kura iekšieni tā ir atradusi ieeju, naktī

to novieto skārda traukā kādā krātiņā, šinī cietumā viņa
iet nelabprāt un ar prieku viņu atstāj. Ja viņu palaiž
brīvā pirms es uzmostos, tā nāk manāgultā un dažādi jautri

spēlēdamās palien zem apsegas, lai gulētu man rokā vai

pie manas krūts. Bet ja es esmu jau uzmodusies, kad viņa
parādās, tā ziedo man ne mazāk kā pusstundu, dažādi ar

mani mīlinoties. Viņa, kā mazs suns, spēlējas ar maniem

pirkstiem, lec man uz galvas un pakauša, vai rāpjas man

pa roku vai ķermeni tik veikli un pievilcīgi, ka es to ne-

esmu redzējusi ne pie viena cita dzīvnieka. Ja es turu savu

roku vienu metri atstatu viņai priekšā, tad viņa tur ielec

iekšā un nekrīt nekad. Kautkāda sava mērķa sasniegšanā
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viņa izrāda lielu izveicību un viltību un, kā šķiet, dara aiz-

liegto, sajuzdama zināmu nepaklausības prieku.
Savās kustībās viņa vienmēr uzmana visu, kas notiek.

Viņa aprauga ikvienu tukšu spraugu un piegriežas ik

priekšmetam, kuru tā ievēro, lai viņu izpētītu. Ja tā mana,

ka viņas priecīgos lēcienus novēro, viņa acumirklī apstājas
un parasti atrod par labāku, nolikties gulēt. Bet tikko viņa
ir atspirgusi, tā tūliņ atkal izrāda savu mošumu un no

jauna bez kavēšanās iesāk savas priecīgās rotaļas. Es ne-

kad neesmu viņu redzējusi saīgušu, izņemot, kad viņu
iesprosto vai par daudz nomoca. Tādos gadījumos viņa
mēģina izteikt savu nepatikšanu īsi murminādama, kas pa-
visam atšķiras no tām skaņām, kuras nāk no viņas, ja tā

jūtas labi.

Mazais dzīvnieks atšķir manu balsi divdesmit citu

starpā, drīz vien uzmeklē mani un lec visiem pāri, lai

nokļūtu pie manis. Viņa spēlējas ar mani ļoti patīkami un

mīlinājās tā, kā to nevar stādīties sev priekšā. Ar savām

abām mazām ķepiņām viņa man bieži glāsta žodu un pie
tam uzlūko mani ar izteiksmi, kurā vislabāk redzams viņas
lielais prieks. No šīs viņas mīlas un tūkstots citiem labpa-
tikas parādījumiem manai personai es ieskatu, ka viņas
pieķeršanās man ir īsta un nav iedomāta. Kad viņa ievēro,
ka es ģērbjos lai aizietu, tā nepavisam negrib mani at-

stāt, un es nekad nevaru no viņas uzreiz atsvabināties. Iz-

lietodama savu viltību, viņa parasti paslēpjas istabā pie iz-

ejas durvīm, un tiklīdz es eju garām, viņa pielec man kiāt

un izmēģina visu, ko spēj, lai varētu palikt pie manis.

Pēc sava kustīguma, izveicības, balss un savas murmi-

nāšanas veida viņa visvairāk līdzinās vāverei. Vasarā viņa
visu nakti skraida apkārt pa māju. lestājoties aukstākam

laikam, es to vairs nenovēroju. Tad viņa, kā rādās, ļoti sa-

jūt siltuma trūkumu un bieži, spēlējoties manā gultā, kad

spīd saule, apgriežas, nosēžas saulē un tur brītiņu snauž.

Ūdeni viņa dzer tikai tad, kad viņai nav piena, un arī

tad ar lielāko uzmanību, šķiet, itkā viņa gribētu tikai ma-

zuliet atvēsināties un šķidrums viņu gandrīz vai baida.

Pienu, turpretim, viņa dzer ar prieku, tomēr pastāvīgi tikai
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pa pilienam, un man vajaga vienmēr ieliet savā rokā tikai
nedaudz šī iecienītā šķidruma. Varbūt, brīvībā viņa dzer

tāpat rasu, kā pie manis pienu. Kad kādreiz vasarā bija
lijis, es viņai sniedzu drusku lietus ūdeni tasiņā un aicināju
viņu iet un mazgāties, bet savu mērķi nesasniedzu. Tad

es apslapināju šinī ūdenī gabaliņu linu drānas un noliku to

viņai priekšā. Uz tās viņa, neparasti priecīga, ritinājās

šurp un turp.

Mana piemīlīgā audžu bērna īpatnība ir ziņkārība. Ir

pilnīgi neiespējams atvērt kasti, kastīti vai bundžu, vai pat
tikai uzskatīt papīri, lai arī mana zebieksta to pašu neizda-

rītu. Ja es viņu vēlos kur nebūt pieaicināt, man vajaga ti-

kai ņemt papīri vai grāmatu un uzmanīgi uz to skatīties,
tad viņa piepēži parādās pie manis, skraida pa manu roku

šurp un turp un raugās ļoti uzmanīgi uz priekšmetu, kuru

es apskatu.

Beidzot man ir jāpiezīmē, ka dzīvnieciņš labprāt spē-

lējas ar jaunu kaķi un suni, kuri abi ir jau diezgan lieli.

Viņš rāpojas apkārt pa viņu pakaušiem, mugurām un kāpj

augšup pa kājām un asti, nenodarīdams tomēr viņiem ne

vismazākās nepatikšanas."

Šī īpatnējā stāsta izdevējs vēl tagad piezīmē, ka dzīv-

nieciņš ir ticis barots galvenām kārtām maziem gaļas ga-

baliņiem, kurus tas tāpat vislabāk pieņēma no savas

kundzes rokas.

Šis nav vienīgais piemērs, kur zebiekstas pieradināšana
ir pilnīgi izdevusies. Kāds anglis bija tā pieradinājis kādu

jaunībā no midzeņa paņemtu, ka tā viņam visur sekoja,

kurp tas arī neietu, un arī citi dzīvnieku draugi ir piemīlī-

gos radījumus tiktāl pieradinājuši, ka tiem varēja atļaut
ne tikai pēc patikas skraidīt pa māju, bet arī staigāt iekšā

un ārā.

Labi apkopjot, zebiekstu var uzturēt pie dzīvības četrus

līdz sešus gadus. Brīvībā viņai vajadzētu sasniegt astoņus
līdz desmit gadus lielu vecumu. Par nožēlošanu, nepra-

šas ļaudis daudzreiz vajā šos mazos, derīgos radījumus un

nonāvē tos aiz tīras pārgalvības. Slazdos ar olām, maziem
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putniem vai pelēm zebieksta ķeras ļoti viegli. Bieži viņu
atrod arī žurku slazdos, kur tā nejauši ir nokļuvusi. Vajā-
šanas vietā krietno dzīvnieku vajadzēja stingri aizsargāt
tā labuma dēļ, kas no viņa ceļas. Var droši apgalvot, ka

neviens cits dzīvnieks nav tik piemērots peļu medībām, kā
zebieksta. Zaudējumi, kurus tā nodara iekļūstot, pie ga-

dījuma, slikti noslēgtā vistu kūtī vai baložu būdā, pavisam
nekrīt svarā, salīdzinot ar viņas lietderību. Tomēr cīņa pret
visādiem aizspriedumiem ir grūta, un muļķībai tieši patīk
arī neievērot prāta pamatojumus. Nepietiek ar to vien, ka

pilnīgi pārprot dzīvnieka darbību, nē, arī viņa aprakstus
vēl izpušķo dažādām pasakām, šur un tur vēl daudzi domā,
ka zebieksta dzemdējot savus mazuļus caur muti, katrā

ziņā gan tāpēc, ka māti bieži redz savus mazuļus pārnesām

no vienas vietas uz otru, bet te netīši aizmirst mājas kaķi,
kurš dara tāpat. Bez tam domā, ka visiem dzīvniekiem,
kuriem tā pieskaroties, vai kuriem iekožot, attiecīgās vietās

rodoties nelabi augoņi, un sevišķi baidās par govīm, kuras

vairāk par citiem mājas dzīvniekiem apdraudot šī pilnīgi

bezvainīgā dzīvnieka kodieni. Pēc V v t k c s (Wuttke),,māņ-
ticīgu ļaužu acīs zebieksta esot ārkārtīgi bīstams dzīvnieks.

Ja viņa uzšņācot kādam, tad uzpampstot seja, vai arī pa-

liekot akls, vai arī jāmirstot, ja, pat jau dzīvnieku uzskatot

paliekot akls vai slims. Zebiekstu nedrīkstot saukt vārdā,
tad viņa sekojot cilvēkam un uzpūšot dvašu, tādēļ uz viņu
vajagot sacīt: „Skaistulīt, lai Dievs tevi sargā." Viņa uz-

pūšot dvašu arī lopiem, no kam tie paliekot slimi un dodot

asinis piena vietā. Lēnām līdz nāvei nomocīta, zebieksta

dziedinot pumpas, viņai notecinātas, siltas izdzertas asinis,
— krītamo kaiti, dzīvai zebiekstaai izrauta un tūlīņ apēsta
sirds dodot pareģošanas spēku. Par to citu pūšļošanu, kādu

arī viņu attēlo vecais Gesn cr s, es cietīšu klusu. Pie-

tiek pēc tikko minētiem piemēriem, ja saku, ka gandrīz
katrai ķermeņa daļai piekrita sava loma agrāko laiku ārst-

niecības līdzekļu sarakstā. Turpretim citos apgabalos zem-

nieki tic, ka zebiekstas klātbūtne sētā atnesot mājai un

saimniecībai laimi, un šie ļaudis, ievērojot mazā laupītāja

labos pakalpojumus, ir patiesību katrā ziņā labāk izpra-
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tuši, nekā tie, kuri dedzīgi pieķeras muļķīgajām sievu pa-
sakām.

Tuvākais ridinieks ir sermulis, kuru sauc arī

par lielo zebieksti (Mustela Erminea), dzīvnieks,
kurš ārkārtīgi līdzinājās zebiekstai pēc izskata un dabas,
bet ir ievērojami lielāks par mazo radinieku. Kopīgais ga-

rums sasniedz 32 līdz 33 centimetrus, no kuriem aste at-

ņem 5 līdz 6 centimetrus. Ziemeļos viņš tomēr būs lielāks

kā pie mums. Virspuse un puse no astes pamata vasarā iz-

skatās brūnas, ziemā baltas, pirmā gadījumā viņa vilnas

spalva ir brūni iesarkana, otrā — balta ar iedzeltēnu no-

krāsu, un astes gals, sākot no puses, ir vienmēr melns.

Sermuļa krāsas maiņa vasarā un ziemā ir sacēlusi da-

bas pētnieku starpā domu starpības. Daži, citādi ļoti pareizi

novērotāji rakstnieki pieņem, ka notiekot divreizīga spal-

vas mešana, citi, pie kuriem arī es piederu, ieskata, ka zie-

mai tuvojoties un stipram aukstumam pieņemoties, vasa-

ras spalva vienkārši izbalo, kā to mēs varam novērot pie

leduslapsas un sniega zaķa. Zviedris Gri 11 s, kura patī-
kamie tēlojumi sekos lejāk, ir izdarījis, novērodams savus

gūstekņus, ļoti labus pētījumus par krāsas maiņu pava-

sarī. „4. martā," viņš saka, „bija iespējams saskatīt vis-

pirms dažus tumšus matus starp acīm. 10. viņam bija tanī

pat vietā brūns plankums, šur un tur ar baltiem pārtrau-

kumiem, pus pieres platumā. Virs acīm un ap degunu ta-

gad parādījās vairāki mazi, tumši plankumi. Kad viņš sa-

liecās, bija saskatāms, ka pamats gar muguras vidu, zem

pleciem un uz pakauša bija tumšs. 11. tas bija tumšs vis-

garām mugurkaulam un pār pleciem. 15. tumšā krāsa pār-

gāja jau uz priekš- un pakaļkājām, kā arī gabalu pāri astes

pamatam. 18. pelēki-brūnā krāsa aptvēra starpu starp au-

sīm, kakla pakaļējo daļu, apmērām piecus centimetrus pla-

tumā, tāpat muguru, ceturtdaļu astes un pārgāja pār ple-
ciem un gūžām līdz kājām. Visur tumšā un gaišā krāsa

bija asi norobežotas, pirmā pie tam pavisam tīra no baltā

piemaisījumiem, atskaitot seju, kura bija pavisam raiba.

Brūnums bija tur vistumšāks un palika tāļāk pamazām

gaišāks, tā kā gūžas un astes pamata apkārtne bija dzeltēn-
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brūnas vai netīri ieidzeltēnas. Astei bija tikai trīs krā-

sas, proti viena ceturtdaļa brūni-dzeltēna, ceturtdaļa balta

ar sērdzeltēnu nokrāsu un puse melna. Arī vēdera apakšā
sērdzeltēnā krāsa bija tagad spilgtākā kā agrāk. Krāsas

maiņa noritēja ļoti ātri, sevišķi sākumā, tā kā to varēja
novērot ikdienas, ja, pat ik pusdienas. 3. aprilī bija balti ti-

kai vēl: kakla un rīkles apakšējā puse, viss vēders, ausis, no

kurām baltā krāsa pārgāja uz acīm, apņemot tās ar mazu

riņķi, īss astes melnās puses gabals un visa priekšējā gala

apakšpuse, visas pēdas, kā arī priekš un pakaļkāju iekšpuse

un cisku pakaļpuse. 19. ausis, atskaitot mazu apakšējās
malas daļu, bija brūnas. Nekur spalva nebija sarveidīga,
atskaitot pieri, kur vairākas baltas spalvas atrodas viena

otrai blakus un izveido mazus laukumus. Papriekš izauga
tumšā spalva visa uz reizi, un tikko viņa bija vienā

garumā ar balto, pēdējā bija jau izkritusi. Var pieņemt,
ka tiešā maiņa notiek marta pirmā pusē, pēc 19. marta

brūnais uzvalks tikai vairāk izplešas un pakāpeniski iz-

spiež balto." Par vasaras uzvalka izbalošanu gan nav tādu

ziņojumu, kuri pamatotos uz dzīvu zebiekstu novērojumiem,
bet mēs zinām, ka ziemas spalva zināmos apstākļos var ra-

sties ļoti ātri. Nereti vēlu ziemā redz sermuli skraidot ap-

kārt viņa vasaras spalvā, bet kad pēkšņi iestājas aukstums,

viņš maina savu krāsu nedaudz dienās. Pēc visa tā man ir

radusies pārliecība, kuru gan nevarēs apstrīdēt, proti, ka,

tāpat kā pie augšminētiem dzīvniekiem, arī pie sermuļa
notiek vienkārša krāsas maiņa, vai, ja vēlaties, spalvas iz-

balošana.

Sermulis ir plaši izplatīts vecās pasaules ziemeļos.
Viņš ir atrodams visā Eiropā uz ziemeļiem no Pirenejiem

un Balkaniem, un bez tam viņš ir sastopams dienvidos un

Vidus-Āzijā līdz Sibīrijas austrumu krastam. Maz-Āzijā

un Persijā tas arī ir redzēts, ja, pat Himalajos viņš esot

novērots. Visās zemēs, kur tas ir sastopams, tas nav arī

rets, Vācijā viņš ir pat viens no visbiežākiem plēsīgiem
dzīvniekiem.

Tāpat kā zebieksta, arī sermuls labprāt apmetās kaut

kurā apgabalā, gandrīz kaut kurā vietā, un viņš prot visur
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ierīkoties, cik ērti tas vien ir iespējams. Zemes dobumi,
kurmju un kāmju alas, klints spraugas, mūracaurumi, plai-

sas, akmeņu kaudzes, koki, neapdzīvotas mājas un simts
citu līdzīgu paslēpšanās vietu dod viņam pajumti un patvē-
rumu dienā, kad tas lielāko daļu noguļ savā reiz izmeklētā

midzenī, kaut gan ne reti viņš arī saulei spīdot pastaigājas
laukā un pārdroši parādās cilvēkiem. Viņa īstais medību

laiks tomēr sākās tikai krēslā. Jau uz vakara pusi viņš
kļūst modrs un kustīgs. Ja šinī laikā iet attiecīgām vietām

garām, tad nevajaga ilgi meklēt, lai uzietu šo radījumu ar

gudrajām acīm un aso prātu. Ja tuvumā atrodas noderīga
vieta kur paslēpties, tad var viegli novērot viņa darbību.

Nepacietīgs un ziņkārīgs, kāds viņš arī ir, varbūt arī iz-

salcis un kārs uz medījumu, viņš parādās, papriekšu tikai

lai pārmeklētu sava midzeņa tieši tuvāko apkārtni. Nu

kļūst redzama visa viņa kustību lokanība, izveicība un pie-
mīlība. Kā zutis viņš izlien caur akmeņiem un krūmu za-

riem; te tas sēd vienu mirkli nekustīgi, augstu vidū uz-

cēlis slaiko ķermeni, vēl augstāk, kā to kaķis spēj, kad viņš
taisa savu tā saukto kūkumu; te tas uz mirkli apstājas

peļu vai kurmja alas, vai kādas spraugas priekšā un apošņā

iekšpusi. Arī tad, ja tas paliek uz vietas, viņš nav mierā

nevienu mirkli, jo acis un ausis, ja pat nāsis pastāvīgi ku-

stas un mazā galva zibeņa ātrumā grozās uz visām pusēm.

Drīkst gan apgalvot, ka viņš ir liels vingrotājs. Viņš ļoti
veikli skrien un lec, ļoti labi rāpjas un zināmos apstākļos
ātri un droši peld pār upēm, ja pat pāri jūrai. „Kāds zem-

nieks," saka Tompsons, „kad viņš laivā brauca pāri
vienu angļu jūdzi platam jūras šaurumam, kurš atdala vie-

nu Ailendsmedžijas daļu no kaimiņu zemes, ieraudzīja mazu

dzīvnieku jautri peldam ūdenī. Viņš pieairēja tam klāt

un atrada, ka tā ir zebieksta, kura, bez šaubām, gribēja ap-

meklēt minēto saliņu un bija jau nopeldējusi ceturtdaļu
angļu jūdzes."

Ar sermuļa ķermeņa izveicību pilnīgi saskan viņa ga-

rīgās īpašības. Viņš ir tikpat dūšīgs, kā viņa mazais brā-

lēns, un viņam piemīt neapvaldāma kāre slepkavot, kurai

sakars ar viņa radu asinskārību. Arī sermuļam nav ienaid-
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nieka, no kura tam patiešām būtu jābaidās. Zināmos ga-

dījumos viņš pārgalvīgā neprātā uzbrūk pat cilvēkam. Iz-

liekas neticami, ka viņš pieaugušam vīrietim var būt vis-

maz par nepatīkamu pretinieku, un tomēr tas tā ir. „Es
atļaujos," man raksta 8. augustā 1869. gadā Hengsten-
b c r g s, „paziņot kādu gadījumu, kurš jums, varbūt, ne-

liksies mazsvarīgs. Aizvakar pievakarē Bochumas dzelzs-

ceļa inspektora Brauna piecus gadus vecais bērns spēlējas
dārza malā, slīd un iekrīt tanī ar roku. Zibeņa ātrumā

bērnam pieskrien sermulis un divas reizes viņam iekož ro-

kā. Stipri asiņodams, tas steidzas uz māju, kur kāda žēl-

sirdīgā māsa, kurai gadījās tur būt, izdarīja pirmos pār-

sēj umus. Mani aizsauc un es atrodu rokas artēriju pilnīgi

pārrautu un strūkļveidīgi šļācot asinis. levainojumam bija

pilnīgi dzīvnieka žokļu pusriņķveidīgs izskats, augstāk, uz

īkšķa spilventiņa pusi, atradās noteikti ieplēsts ādas ievai-

nojums. Es domāju, ka dzīvnieciņam tās vietas tuvumā,
kur bērns pakrita, ir bijuši mazuļi, un viņš domāja, ka tie ir

apdraudēti, gribēja viņus aizsargāt un tādēļ uzbruka."

Sermulis medī un ēd gandrīz visus mazos zīdītājus un

putnus, kurus tas var pievilt, un nereti uzdrošinājās tuvo-

ties medījumam, kurš viņu lieluma ziņā ievērojami pār-
sniedz. Pastāvīgi viņš atrodas kara stāvoklī ar pelēm, kurm-

jiem, kāmjiem, trušiem, zvirbuļiem, cīruļiem, baložiem, vi-

stām, bezdelīgām, kuras viņš izvelk no ligzdām, čūskām un

ķirzakām, un pat zaķi nav no viņa droši. Lenčs priekš
dažiem gadiem redzēja reiz piecus sermuļus sēžam pie dārza

žoga uz viena slima zaķa, ar nolūku to nogalināt. Tas pats

novērotājs piebilst, ka veseli un lieli zaķi, protams, esot

droši no zebiekstas, un viņai par upuri krītot vienīgi slimi

un jauni, tomēr angļu dabaspētnieki apliecina, ka nekaunī-

gais dzīvnieks uzbrūkot arī veseliem. Hop c dzirdēja

jancīti bailēs kliedzam un tuvojās tai vietai, lai pārliecinā-
tos par cēloni. Viņš redzēja zaķi aizbēgam, kuru, acīm-

redzot, kāds bij mocījis uz to nežēlīgāko, šis kāds, piezī-
dies kā dēle, karājās viņam krūts sānos, un mūsu novēro-

tājs tuvodamies redzēja, ka tā bija zebieksta. Zaķis vilka

vēl sev līdz savu briesmīgo ienaidnieku un pazuda krūmos,
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laikam gan viņš vairs netika tāļu. Arī šo novērojumu ir

mēģināts apstrīdēt, bet par to nav ko šaubīties. Jau Ge s -

ne r s ziņo par sermuļa uzbrukumiem zaķiem: „Zaķim viņš
tuvojas ar viltību, kādu brīdi ar viņu spēlējas un ķircinās,
un kad tas ir piekusis un neuzmana ienaidnieku, lec tam pie
kakla un rīkles, ieķeras zobiem, spiež un nožņaudz, kaut arī

tas skrietu." Arī nesen dabaspētnieki, par kuru ticamību

nav šaubu, ir izdarījuši attiecīgus novērojumus. „Ir zi-

nāms," saka Kārlis Millers, „ka sermulis ir bī-

stams zaķa ienaidnieks un sevišķi vasarā, kad kuplie sē-

jumi un augstā zāle mazam šķelmim atvieglo uzglūnēšanu
no slepenām vietiņām vai pielīšanu klāt, bailīgie lauku ie-

mītnieki ir bieži viņa bagāts laupījums. Neaizsargātā upura

baiļu un nāves kliedziens, kuram asinis sūcošais jātnieks
sēž uz pakauša, ir man manās vakara pastaigās jau dau-

dzas reizes skanējis ausīs, un reiz man ir bijusi tā laime,

kļūt par īpašnieku zaķim, kurš izlaida dzīvību, līdz ar ser-

muli, kurš bija apreibis no asiņu baudas. Bet es tomēr

neskaitīju par iespējamu, ka viens pats sermulis spētu dažu

nedēļu laikā piekrāpt un noslepkavot pusduci zaķu, līdz

kāmēr 1865. gada vēlā vasarā man bija izdevība par to pil-

nīgāk pārliecināties. Netālu no Alsfeldas jau vairākas

reizes vakaram metoties vairāku ceļa strādnieku uzmanību

saistīja zaķu vaimanas, tomēr viņi negāja uz auzu lauku,

no kurienes baiļu skaņas nāca, līdz beidzot kāds medī-

jamo dzīvnieku pazinējs nolēma izdibināt cēloni. Trešo

vakaru turpat viņš atkal izdzirda atskanam zaķa vaimanas,

skrēja steidzīgi tanī virzienā un tuvodamies redzēja, ka

auzu salmi kustas vienmēr ciešāk noslēgtās riņķa līnijās.

Piepēži viss palika klusu, un, pēc dažu mirkļu ilgas meklē-

šanas, viņš atrada veco zaķi raustoties uz zemes. Kad viņš
to gribēja pacelt, zem tā parādījās sermuļa astīte. Lai

plēsoni nospiestu, spēcīgais zemnieks uzlika kāju zaķim
virsū un lika visam savam miesas svaram tik ilgi atmesties

uz zaķa kakla, kāmēr astīte vairs nerādīja nekādas dzīvī-

bas zīmes. Bet tikko viņš pacēla kāju, kad grīļojoties no

beigtā zaķa apakšas izlēca mazais laupītājs un zobus ņirg-

dams stājās viņam pretīm. Ar kapājamā kātu viņš
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sit laimīgi sermulim pa galvu un tā atriebjas par kri-

tušo upuri. Izmeklēšana rāda, ka sermuļa kodiena mazā

rēta atrodas priekšā, kaklā. Uz šo vietu novests, es pārlie-

cinājos par slepkavības zīmēm un pie šī gadījuma akmeņu

skaldītāji atrada gan auzu laukā, gan līdzās grāvī piecus
nomaitātus zaķus, kuriem, galvenām kārtām, bij apgrauzta

galva un kakls. Izņemot vienu vienīgu, tie bija jauni, tā

sauktie pusaudži un trīskāju lēcēji, visi vēl diezgan svaigi.

Ļaudis, kuri vēl četrpadsmit dienas ilgi minētās vietas tu-

vumā skaldīja akmeņus, vairs nemanīja jaunus sermuļa
uzbrukumus zaķiem, kas pierāda, ka nosistais ir bijis vienī-

gais slepkava." Šāds gadījums, kā es to še blakus minot

atzīmēju, tomēr pieder pie izņēmumiem. Arvien ir tikai

atsevišķi sermuļi, kuri tādus varasdarbus atļaujas pēc tam,
kad viņi kādreiz ir izbaudījuši, cik viegli nonāvēt pat šo ne-

samērīgi lielo medījumu.
Ļoti patīkami ir noskatīties kādā no sermuļa mīļākām

medībām, proti, kad tas medī ūdens žurkas. Šim grauzējam
nelabojamais vazaņķis seko ūdenī un virs zemes, un, cik

nepiemērots arī nerādās būt sermulim šo žurku īstais ele-

ments, beigās tomēr viņu nobeidz. Papriekš plēsoņa iz-

meklē visas alas. Vina smalkā oža viņam skaidri pasaka,
vai kādā no tām pašulaik atpūšas viena vai divas žurkas,
vai arī to tur nav. Ja nu sermulis ir uzodis alu, kura tam

apsola laupījumu, viņš dodas tanī iekšā bez kavēšanās,

žurkai, protams, nav nekā steidzamāka ko darīt, kā izbailēs

mesties ūdenī, un viņa mēģina aizpeldēt caur niedru bie-

zokni, bet tas viņu neglābj no nenogurstošā vajātāja un

viņas ļaunākā ienaidnieka. Izcēlis galvu un pakausi virs

ūdens, kā to peldot dara suns, sermulis ar ūdra veiklību

slīd pa viņam īstenībā svešu elementu un seko bēgošai žur-

kai ar savu pazīstamo izturību. Tā ir pazudusi, ja viņa ne-

izglābjas caur gadījumu. Rāpšanās māksla tai palīdz tikpat

maz, kā slēpšanās. Plēsoņa nepārtraukti seko uz pēdām,

un viņa plēsīgie zobi ir vienmēr bīstamāki par grauzēja

stiprajiem un asi griezīgajiem zobiem. Zināmos gadījumos

cīņa tiek izcīnīta pat ūdenī, un veiklais dzīvnieks peld ar no-

galināto medījumu mutē uz krastu, lai tur to omulīgi ap-
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ēstu. Vū d s stāsta, ka daži sermuļi nedaudz dienās esot

izpostījuši skaitā bagātu ūdens žurku midzeni.
Pie mums sermuļa pārošanās laiks iekrīt martā. Maijā

vai jūnijā mātītei rodas pieci līdz astoņi mazuļi. Parasti

vecā sagatavo sev mīkstu gultu kurmja alā, kurai ir iz-

devīgs stāvoklis, vai kādā citā, līdzīgā paslēptuvē. Viņa
mīl savus bērnus ar lielu maigumu, zīda tos un kopj un spē-
lējas ar tiem līdz pat rudenim, jo tikai uz ziemas pusi gan-
drīz pilnīgi izaugušie mazuļi šķiras no savas uzticamās

kopējas. Tiklīdz draud briesmas, rūpīgā māte visu saimi

aiznes uz citu paslēptuvi, pat peldot ūdenim pāri. Kad ma-

zuļi ir jau daudzmaz pieauguši, viņa ar tiem iziet pastaigā-
ties un māca uz to sīkāko visās amata mākslās. Mazie

dzīvnieki i r arī tik uzņēmīgi, ka jau pēc īsa mācības laika

nepaliek daudz neko vecajai pakaļ ne drosmē, nedz viltībā,
nedz arī izveicībā un slepkavošanas kārē.

Sermuli ķer ar visādiem slazdiem, bieži arī žurku slaz-

dos, kur tie pie gadījuma iekļūst; ja tad pienāk klāt, viņš
liek atskanēt griezīgai čirkstēšanai; ja viņu kaitina, viņš
lec virsū skaļi kviekdams, bet citādi tikai ar klusu šņākšanu
izrāda savas bailes. Parasti arī vecumā saķerts sermulis

nedzīvo ilgi, jo viņš skaistas tikpat ātri kā zebieksta, un

negrib pierast ne pie krātiņa, ne kopēja, un vai nu barību

neņem pretīm, vai tā uzbudinājās, ka tamdēļ nobeidzas.

Es esmu sagūstījis daudzus sermuļus un tos rūpīgi kopis,
bet nekad neesmu varējis kādu no viņiem uzturēt pie dzī-

vības. Turpretim, ja šīs sugas zebiekstas jaunībā izņem
no midzeņa, viņas ļoti labi pierod un sagādā savam kopējam
daudz prieka. Dažām esot bijis iespējams atļaut pēc pati-
kas iet un nākt, un viņas esot savam kungam sekojušas lī-

dzīgi sunim. Bet arī vecumā sagūstītās dažreiz ir izņē-
mums no nupat teiktā. „Dažas dienas pirms 1843. gada

Ziemassvētkiem," stāsta Gri 11s, „es dabūju vienu ser-

muļu tēviņu, kuru noķēra kādā malkas kaudzē. Viņš bija
savā tīrajā ziemas ģērbā. Melnās, apaļās acis, sarkanbrū-

nais deguns un melnais astes gals krasi atdalījās no snieg-
baltās krāsas, kurai tikai pie astes pamata un uz iekšējās
astes puses bija skaista sērdzeltēna nokrāsa. Tas bija
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skaists, ļoti patīkams, ārkārtīgi kustīgs dzīvnieciņš. Es

viņu sākumā ieliku lielākā neapdzīvotā istabā, kur viņš
drīz izplatīja savu caunes ciltij piemītošo, slikto smaku.

Viņa veiklība kāpšanā, lēkšanā un paslēpjoties bija apbrī-
nošanas cienīga. Viegli viņš uzrāpās augšā pa loga aizka-

riem, un kad to augšā izbaidīja, tas satrūcies, bieži ar iz-

baiļu kliedzieniem, metās lejup uz grīdas. Otrā dienā viņš
uzskrēja pa krāsns ieriem augšup un tur palika, nelikdams

neko par sevis dzirdēt, līdz beidzot pēc vairākām stundām,

sodrējiem klāts, viņš atkal iznāca laukā. Viņš bieži mani

maldināja stundām ilgi, kad es to meklēju, līdz beidzot es

to atradu paslēpušos tādā vietā, kur es to vismazāk cerēju.

Viņš aizspiedās aiz kāda, cieši pie sienas stāvoša skapja, un

tur gulēja bez kāda paklāja. Viņa istabā augstu pie brī-

vas sienas karājās pendeļa pulkstens. Kādreiz, kad iegāju

iekšā, es izbrīnējies redzēju, ka pulkstens iet, un tuvāki

pārmeklējot es atradu, ka mans „kisis" gluži mierīgi guļ
uz pulksteņa malas aiz tāfeles. Viņš bija no grīdas uzrā-

pies vai uzlēcis augšā, un laikam gan no tam radies satri-

cinājums būs iekustinājis pendeli. Tā kā istaba netika ku-

rināta, tad viņš drīz ierīkoja savu mājokli kādā gultā un iz-

vēlējās īpašu vietu, kuru tas gan tūlīņ atstāja, tikliīdz kāds

ienāca pa durvīm. Bet no tā laika gulta kļuva tampar mī-

ļāko paslēptuvi. Parasti viņš uzmeklē paslēptuvi, ja tam

ātri tuvojas, bet kad ar viņu runā laipni un citādi izturas

mierīgi, viņš bieži paliek savā skrējienā stāvot, vai iet ziņ-
kārīgi dažus soļus uz priekšu, pie kam viņš izstiepj savu

garo kaklu un paceļ vienu priekšējo kāju. Šī viņa ziņkā-
rība ir vispār pazīstama, tā kā zemnieki saka: „Zebiekstiņa
priecājas, kad viņu slavē." — Ja viņš kļuvis ļoti uzmanīgs,

vai ja viņam liekas kaut kas aizdomīgs un viņš grib redzēt

tālāk, nekā zemais ķermenis ļauj, tad viņš notupstas uz pa-

kaļkājām un augstu izceļ ķermeni. Viņš bieži guļ ar iz-

celtu kaklu, noliektu galvu un uz augšu izliektu muguru.

Kad viņš skrien, tas nes visu ķermeni tik cieši gar zemi,
ka kājas tikko ir pamanāmas

.

Kad tam tuvojas, viņš

pirms bēgšanas rej dedzīgā un skaļā balsī, kura visvairāk

līdzinājās raibā dzeņa balsij. Šo skaņu varētu salīdzināt arī
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ar kaķa šņākšanu, tikai viņa ir griezīgāka. Vēl biežāki tas

šņāc kā čūska.

Kad sermulis trešā dienā tika ielikts krātiņā, kur viņš
redzēja, ka ārā tikt nav iespējams, un jutās drošs, viņš ne-

ļāva nevienam tuvoties, lēkdams pret restēm, nikni rādī-

dams zobus un garā trillerī atkārtodams iepriekš minēto

skaņu, kura tad ļoti līdzinājās žagatas žadzināšanai. Tur

tas nebaidās arī no suņa, un abi rej viens uz otru, katrs

sevā restu pusē. Ja, piemēram, caur restēm iebāž cimda

pirkstu, viņš iekož un spēcīgi to plēš. Kad viņš ļoti nikns,

un lai to panāktu, nav vairāk vajadzīgs, kā izbaidīt viņu
no guļas vietas, tad visas viņa garās astes spalviņas sa-

ceļas stāvu.

Viņš vispār ir ļoti ļauns. Muzīka tam pretīga. Kad

krātiņa priekšā spēlē ģitari, viņš kā neprātīgs lec pret re-

stēm un rej un šņāc tik ilgi, kāmer vien spēle turpinājās.

Viņš nekad nemēģina lietot nagus sava medījuma saplēša-

nai, bet vienmēr uzbrūk ar zobiem. — Abu pirmo dienu

laikā bieži izplatījās nejaukā smaka, vēlāk- tomēr ļoti reti,

kamdēļ man bez nepatikšanām bija iespējams arvien turēt

krātiņu manā darba istabā.

Kad viņš dodas pie miera, tad vairākas reizes apgrie-
žas riņķī apkārt un guļ saritinājies, degunu uzlicis uz astes

pamata, cieši klāt pie pēdējā, pie kam aste apliecas ķerme-
nim apkārt riņķī, tā kā viss viņa garums izveido gandrīz
divus riņķus. Pret aukstumu viņš ir ļoti jūtīgs. Ja ista-

ba ir tikai mazliet auksta, viņš pastāvīgi gul savā midzenī,
kuru viņš pats ir ierīkojis no sūnām un spalvām ar divām

izejām, un redzami trīc, kad viņu izdzen laukā. Ja, tur-

pretim, ir silts, viņš labprāt sēž augstu egles zarā, kurš

ielikts krātiņā. Šad un tad viņš tīra visu ķermeni līdz as-

tes galam, bet tas nebūt neliecina par viņa tīrības sajūtu,

jo pēc ēšanas gandrīz vienmēr šāda vai tāda spalva paliek

uz viņa deguna. Ja krātiņu apspīd gaisma, viņš, pēdējās

apgrūtināts, aizver acis. Biezu žurku slazdu, kurā es to

istabā noķēru, viņš nepavisam negribēja apmainīt ar gaišo

krātiņu. Pustumsā viņa acis spīd zaļā, dzidrā un skaistā

krāsā. Krātiņa diezgan resnās tērauda drātis viņš bieži
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salieca pa divi kopā, un kad tas bija istabā viens, viņš muka

no krātiņa arī laukā. Savu gudrību tas pierādīja pirmās
dienās, kad viņš rūpīgi izvairījās no savām mīļākām paslēp-

tuvēm, tiklīdz manīja, ka no turienes viņu grib ievilināt

krātiņā. Krātiņu drīzumā vajadzēja apmainīt pret citu,

stiprāku, pagatavotu no dzelzs, kura koka grīdu un jumtu
dzīvnieks nekad nemēģināja izkost cauri. Turpretim tas

bieži koda dzelzs restēs, gribēdams izkļūt laukā. Viņam
bija noteikta vieta priekš izkārnīšanās, un tas pamudināja

pagatavot ierīci, kura ļoti atviegloja tīrības uzturēšanu

krātiņā.
Abas pirmās dienas sermulis apēda dažu rubeņu gal-

vas un kājas. Pienu tas laizīja tūlīņ no sākuma, un ar lielu

kāri, un tas bija, blakus maziem putniem, viņa mīļākā ba-

rība. No divām stērstēm tikko pietika vienai dienai. Pa-

priekš viņš apēda galvu un neatstāja neko citu pāri, kā

tikai spalvas. No lielākiem putniem, kā kraukļiem un ža-

gatām, viņš atstāja galvu un kājas. Jēlas vistu olas palika
vairākas dienas neaizskārtas, kaut arī viņš bija ļoti izsal-

cis, kāmēr es ietaisīju caurumus, pēc kam viņš bija tās

drīz izdzēris. Svaigu ragulopu gaļu tas ne labprāt ņem

pretīm. Viņš ēd un dzer skaļi šmakstinot, itkā kad sūktu

jauni suņi vai sivēni. Viņa apakšējā žokļa kustība ir ievē-

rojama. Kadviņš ēd, žāvājas v. 1.1., viņš to nostāda gandrīz
taisnā leņķī pret virsējo žokli, kā to dara čūskas, kas starp
citu, ir devis iemeslu atrast līdzību starp viņu un šiem

dzīvniekiem. Ēdot tas tura acis gandrīz cieti un sarauc

degunu un lūpas tik stipri, ka visa seja iznāk līdzena. Ja

tad viņš dzird kaut mazāko troksni, viņš kļūst uzmanīgs,

nenonāvē vai neēd tik ilgi, kāmēr viņš domā, ka to novēro.

Mazam, dzīvam putnam viņš parasti tūlīņ neuzbrūk, bet ti-

kai tad, kad viss ir klusu un putns bailēs sēž kā sastindzis,
tad viņš to izpēta un, ja pamana dzīvības zīmes, nonāvē

viņu pārkožot galvu, bet reti kad ātri un uz reizi, bet gan

arvien gandrīz vienmēr liek tam ķepuroties ilgā nāves cīņā.
Šādu nežēlību viņš pierādīja arī pie lielas, pelēkas žurkas,
kuru es dzīvu ielaidu pie viņa. Papriekš abi lēkāja viens

otram riņķī, neuzbrukdami. Likās, ka tie viens no otra
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baidās. Neparasti lielā žurka bija ļoti bezkaunīga, nikni

koda kādā caur restēm iebāztā spieķītī un nedaudz minū-

tēs izdzēra sermuļam pienu. Tas sēdēja pavisam klusi

metru garā krātiņa otrā galā. Izsaktījās, itkā žurka te jau
sen justos kā savās mājās un sermulis būtu tikko ienācis.
Pēc pabeigtā mielasta pirmā tomēr labāk gribēja turēties,
cik vien iespējams, tāļu no sermuļa, bet kad es piespiedu vi-

ņus tuvoties, vienmēr viņa uzbruka, un ja izšķirtu
vienīgi lielums un niknums, tad es, kopā ar pārējiem ska-

tītājiem, domātu, ka iznākumu ir ļoti grūti paredzēt. Dažas

reizes likās pat, ka sermulis ir tas vājākais, bet ka tomēr

viņš bija pārspēkā, tas bija redzams no ātrākiem un dro-

šākiem sitieniem, ar kādiem viņš aizstāvējās. Kā čūska

viņš rāvās atpakaļ no uzbrukumiem, kuri sekoja tik strauji,
ka nevarēja pagūt atvērtu rīkli ievērot. Tā bija cīņa uz

dzīvību un nāvi. žurka pastāvīgi spiedza un pīkstēja, ser-

mulis rēja tikai aizstāvoties. Abi lēkāja viens ap otru un

augšā līdz krātiņa jumtam, kurš bija gandrīz metru augsts.

Kad viņi tā ilgāku laiku bija viens otru izaicinājuši un žurka

kļuva mazāk kāra uz cīņu, tad arī sermulis iesāka savus

uzbrukumus. Visi uzbrukumi notika atklāti no priekšas

un pret galvu. Neviens nelīda otram pakaļ. Pēdējā sa-

dursmē sermulis nokļuva žurkai mugurā, aptvēra cieši ar

priekškājām tieši aiz žurkas pleciem visapkārt viņas ķer-

meni, un tamdēļ ka tā, protams, nevarēja vairs aizsargā-

ties, abi ilgāku laiku gulēja uz sāniem, pie kam uzvarētājs
iekodās aizvien dziļāk žurkas kakla augšējā daļā, līdz tā

beidzot nobeidzās. Tad viņš saspieda tai visgarām mugur-

kaulu un ēdot atstāja pāri gandrīz visu ādu, galvu, kājas

un asti. Līdzīgi sermulis apgājās ar citu, tikpat lielu, dzīvu

žurku. Es nekad neesmu redzējis, ka viņš zīdītājiem vai

putniem, kurus tas ir nonāvējis, izdzertu asinis, kā to daž-

reiz apraksta, bet gan ka viņš tos tūlīņ apēd.
Tikai 7. maijā, pēc tam, kad dzīvnieks man bij pie-

derējis jau apmērām 41/2 mēnešus, es mēģināju viņu glau-

dīt, apvilcis tomēr cimdus. Gan tas viņos iekodās, bet es

nejutu zobu galus, un vēl mazāk bija manāmas kādas pēdas.
No sākuma viņš gribēja izvairīties no maniem mīlestības
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apliecinājumiem, bet vēlāk tie viņam, kā rādījās, redzami

patika; viņš gulās uz muguras un aizvēra acis. Nākošā

dienā es atkārtoju savus mēģinājumus, jo biju cieši ap-

ņēmies viņu pieradināt, cik vien tas ir iespējams. Drīz es

novilku cimdu un turpināju nodarboties ar viņu tomēr tik-

pat droši, kā agrāk. Viņš paklausīgi ļāva sevi glaudīt un

kasīt cik vien gribēju, pacelt kājas v. t. t., ja, es varēju

viņam pat atvērt muti, un viņš nepalika ļauns. Bet kad

es to saķēru ap vidu, viņš kā zutis viegli un ātri man iz-

slīdēja no rokām. Lai viņu nesabaidītu, tam vajadzēja
klusu tuvoties un kā galveno noteikumu šinī gadījumā, kā

arī vispār apejoties ar citiem savvaļas dzīvniekiem, ievērot

sekošo: rādīt reizē, ka nebīstās un ka dzīvniekam nevēlas

darīt neko ļaunu.
Maniem priekiem drīz tomēr bija gals. Rādījās, ka

sermulis ēd mazas peles un putnus ar lielākām grūtībām
kā agrāk, un 15. jūlijā mans skaistais „kisis" gulēja beigts
savā krātiņā, pēc tam, kad viņš septiņos mēdešos bija mani

dažu labu reizi iepriecinājis. Es tagad redzēju to, ko sen

domājos novērojis, proti, ka visi zobi, izņemot gaļas zobus

augšējā žoklī, bija pavisam nolietojušies, un ilkņi visvairāk.

Vai tās bija lielā vecuma sekas? Jeb vai sermulis bija

viņus nolietojis kožot dzelzs restes un pūloties atgūt savu

brīvību ? Laikam gan šīs abas lietas būs darbojušās kopā.
Ja parasti saka, ka sermulis, ja to kaitina vai izbaida,

no savas astes dziedzeriem atdala nelabi smirdošu šķid-
rumu, tad es varu ziņot vēl, ka mans sermulis to nekad ne-

darīja aiz tīras ļaunprātības, arī tad ne, kad to kaitināja,
bet tikai, kad viņš izbijās. Kad viņš ar saceltām astes

spalvām metās pretīm riedams un šņākdams, un to tas da-

rīja vienmēr, kad bija nikns, šī smaka nekad neizplatījās,

pat ne cīnoties ar vislielākām žurkām, bet tad gan, kad

viņš bēga. Gūstniecības sākumā tas bieži notika, jo tad

tas tūlīņ baidījās no katra trokšņa vai no katrām iedomā-

tām briesmām, bet vēlāk, kad viņš bija pie tā pieradis un

jutās kā savās mājās, ļoti reti, un pēc diviem vai trim

mēnešiem es atceros tikai vienu vienīgu gadījumu, proti,
kad es ātri aizsitu viņa krātiņa durvis. Viņš tad izbijās
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tik ļoti, ka uzlēca līdz griestiem, un smaka acumirklī bija
sajūtama tikpat stipri, kā pirmās dienās. Es tādēļ gri-
bētu pieņemt, ka šie atdalījumi nav atkarīgi no dzīvnieka

brīvās gribas, bet notiek pilnīgi neatkarīgi no brīvās gribas.
Ir iespējams, ka sermulis lielās izbailēs nevar noslēgt pa-

kaļas dziedzeru slēdzējus muskuļus, un tādēļ šķidrums
kļūst brīvs. Tas tāpat varētu būt arī pie visiem radniecī-

giem dzīvniekiem, kuriem ir tamlīdzīgi dziedzeri. Ir jau
arī dabīgi! Ja dzīvniekam ir pamats baidīties, viņam šī

mazā palīdzība briesmu brīdī ir vajadzīga, bet kam gan tā

varētu noderēt, ja dzīvnieks ir stiprāks, vai, uzticēdamies

saviem spēkiem, sevi par tādu skaita."

Sermuļa āda gan nav dārga, bet viņas skaistuma dēļ
to tomēr ciena. Agrāk no viņām pagatavotos ģērbus nesa

tikai valdnieki, tagad ta ir kļuvusi plašāk pieietama.
Kādā citā ģintī apvieno ūdens seskus vai nercus

(Vison), seskam ļoti tuvi radniecīgu cauni, kura atšķiras
no viņa tikai ar drusku platāku galvu, stiprākām īsākām

kājām, sevišķi pie pakaļkājām skaidrāk izveidotām plēvī-
tēm pirkstu starpā, ar samērā drusku garāko asti un ar

spīdošu, biezu, gludi pieguļošu, īsu un ūdru atgādinošu un

augšā un apakšā vienādi brūnu spalvu. No tām nedau-

dzām sugām, kuras minētai grupai pieskaita, svarīgākās
ir: mūsu ūdens sesks un viņa Amerikas pārstāvis minks.

Abu šo ūdens sesku dzīves veids līdz pašam pēdējam laikam

bija visai maz pazīstams, un arī no tagad atklātībā laistiem

novērojumiem pilnības ziņā daudz vēl ko var vēlēties, vis-

maz cik tie attiecas uz Eiropas sugu. Es pateicos kādam

laipnam Lībekas apkārtnes medniekam par mūsu līdzšinējo
zināšanu svarīgiem papildinājumiem, cik tas attiecas tieši

uz ūdens sesku; par viņa Amerikas pārstāvi minku ir ziņo-
juši odib on s (Audubon) un Vidas princis.

Mūsu ūdens sesks, kuru sauc arī par dupuri, ūdeli

un arī par mink iņ v (Mustela Lutreola), sasniedz garumā

50 centimetrus, no kuriem apmērām 14 centimetri nāk uz

asti. Ķermenis ir garens, slaiks un īsām kājām, visumā

līdzīgs ūdram, galva tomēr vēl slaidāka, kā šim radiniekam,

kājas līdzinājās seska kājām, bet pirksti visi, kā jau minēts,
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saistīti ādas plēvītēm. Spīdošā spalva sastāv no biezas,
gludi pieguļošas, īsas, diezgan asas, brūnas sarveidīgās

spalvas, starp kuru un zem kuras atrodās iepelēka un ļoti
bieza viļņveidīgā spalva. Muguras vidū, uz pakauša un

visvairāk ķermeņa pakaļējā daļā šī krāsa parasti ir tum-

šāka, arī astes spalva mēdz būt tumšāka par spalvu ķer-
meņa sānos. Ķermeņa apakšā šī krāsa pāriet pelēki-brūnā.
Pie rīkles atrodas mazs, gaiši dzeltēns vai iebalts plankums;

virslūpai balta priekšējā daļa, bet apakšlūpa balta vis-

garām.

Gluži līdzīga krāsa ir arī minkām (Mustela vison),
kura ādu vērtē daudz augstāk, jo tā ir vilnaināka un mīk-

stāka. Minks augumā pārspēj mazliet ūdens sesku, bet

krāsā viņš tam ir ļoti līdzīgs. Parasti augša un apakša ir

tumši riekstbrūna, aste brūni-melna un žoda gals balts.

Dzīves veids abiem dzīvniekiem galvenos vilcienos

laikam gan būs vienāds. Par mūsu ūdens sesku jau Vi I-

dung c n s savā 1799. gadā iznākušā „Jaungada dāvanā

meža un medibu mīļotājiem" saka, ka ūdens sesks esot

Vācijā ļoti rets, dažam krietnam medniekam pat pavisam
vēl nepazīstams radījums, tā kā viņš jau sen esot vēlējies

ar to tuvāki iepazīties un par savas vēlēšanās piepildīšanos

viņš varot pateikties vienīgi grafa Mc 11m a nenogurstošai

gādībai. No šī dabaspētnieka viņš atstāsta dažus novēro-

jumus.

Pēc savas gaitas ar līko muguru, pēc savas veiklības

un spējas izlīst caur vismazākiem caurumiņiem, ūdens sesks

līdzinājās caunei. Tāpat kā frets, viņš nepārtraukti kustas

un izlūko visus kaktus un caurumus. Viņš skrien slikti,

nerāpjas arī kokos, bet, tāpat kā ūdrs, ir ļoti veikls peldē-

tājs, kurš var ļoti ilgi izturēt zem ūdens. Pretoties ūde-

ņiem bagātu straumju straujajiem viļņiem viņš gan laikam

jutīsies par vāju, jo lielās upēs to atrod mazāk, kā nelielos

tekošos ūdeņos. Viņa kopošanās laiks ir februārī un martā,
un aprilī vai maijā var atrast pašu alās, kas ietaisītas aug-

stākās, sausākās vietās, starp nogāztiem kokiem vai koku

saknēs, akli piedzimušus mazuļus.
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ūdens sesks savā dzīves vietā mii klusumu un vien-

tulību. Lai ar' viņš baidās ļoti no cilvēkiem un prot ļoti
veikli aizbēgt, ja tam dzenās pakaļ, dažreiz viņš tomēr ap-

meklē putnu kūtis un tad, tāpat kā caune un sesks, noga-
lina putnus, kamēr vien viņi ir un kamēr to neviens ne-

traucē. Bet tas notiek tikai vientuļās zvejnieku mājiņās,
un es nekad neesmu dzirdējis, ka viņš būtu ieradies medīt

ciematos. Viņa parastā barība ir zivis, vardes, vēži, glie-
meži. Laikam gan viņam krīt par laupījumu arī daža laba

jauna šnepe un dažs niedru cālis.

Viņa ādas vilinošā cena, kura arī vasarā ir derīga, se-

višķi stipri pavairo šī vienmēr retāk paliekošā dzīvnieka

vajātāju skaitu. Ja viņam līdzšinējās rāmās ziemas ne-

būtu drusku līdzējušas, tad šī dzīvnieku suga būtu galīgi
iznīdēta arī Ziemeļ-Pomeranijā, kur Mc 11 m s to no-

vēroja."

Viņa īstā dzimtene ir Austrum-Eiropa, Somija, Polija,

Lietava, Latvija, Igaunija, Krievija. Še to atrod no Balti-

jas jūras līdz Uraliem, no Ziemeļ-Dvinas līdz Melnai jūrai,
un turklāt ne sevišķi reti. Viņš piemājo arī Besarabijā,
Septiņkalnē un Galicijā. Pēc Jeitteles, Moravijā tas

pieder pie ļoti retiem dzīvniekiem, bet šur un tur vēl ir sa-

stopams. Tāpat arī Silezijā viņu šad un tad noķer. „Manā

mājā," tā raksta man Jenike (Jānicke), „dzīvo kāds

šveidnicā dzimis ādminis, labs sava aroda pratējs, kurš ap-

galvo, ka viņa mācekļa laikā un vēlāk no 1848. līdz 1855. g.

Šveidnicā, Veistricas krastos, kuri pa lielai daļai sastāv no

akmeņu kaudzēm, ikkatru gadu tikuši saķerti apmērām

viens ducis ūdens sesku. Vietējie ādmiņi neturējuši par

vajadzīgu stāstīt par to zemniekiem, kuri tos pārdeva kā

tumšos seskus, jo pēdējie, vismaz toreiz, bijuši daudz lētāki

par pirmiem. Tagad arī te purvu sesks ir ļoti rets, bet nav

ticams, ka tas būtu te pilnīgi izskausts, kā daudzos citos

Vācijas apgabalos." Pēdējā gadusimteņa beigās to šad

un tad vēl pieminēja Pomeranijā, Meklenburgā un Branden-

burgas apgabalā. Grafa šulenburga-Volfsburga

medību reģistros viņu min regulāri. Viņu medīja Alleres

purvainos zemumos. šinī gadusimtenī viņš ir kļuvis ļoti
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rets, bet tomēr arvien vēl ir sastopams. Pēc Blaz iv s a

ziņām, 1852. gadā viens ūdens sesks noķerts Harcā, štol-

bergas grāfistē, pēc H ar t i g a — viens cits 1859. gadā

Braunšveigas tuvumā, un trešais Ludvigslustē pie Meklen-

burgas. Pēc man ienākušām saskanīgām ziņām, te tas vis-

pār neesot īsti rets, vismaz nepaej ot neviens gads, kur tas

netiktu nomedīts un vests uz tirgu, vai arī tā ādu pārdodot
ādmiņiem. Ka viņš Holšteinas zemēs ir sastopams, tas

bija zināms, tomēr nevarēja neko drošu par viņu pateikt.

Tamdēļ jo patīkamāk man bija saņemt no kāda dabas-

zinātniski izglītota mednieka, mežsarga K1aud iv s

kunga, sekošas ziņas.
Cik man līdz šim tapis zināms, tad ūdens sesks sasto-

pams Lībekas apkārtnē, nedaudzu kvadrātjūdžu lielā ap-

gabalā. Šeit viņš nav nemaz tik rets, tā kā katrs mednieks-

lietpratējs viņu pazīst, mazākais pavirši. Par šī izplatības

apgabala ziemeļu robežu varētuuzskatīt apmērām Himmel-

dorfas ezeru, par dienvidu — šalla ezeru, par austrumu —

Dasoveras ezeru. Bet tomēr viņš sastopams par reti un

viņa āda še uz vietas pārāk lēta, lai viņam piegrieztu se-

višķu uzmanību. Es neatceros dzirdējis, ka viņam būtu

liktas lamatas ar sevišķu pievilināšanas barību, vai ka pret

viņu būtu izlietoti sevišķi ķeramie rīki, piem. venteri, kas

būtu vietā, ievērojot viņa uzturēšanos ūdens malā. Viņš
krīt mednieku rokās gandrīz vienīgi caur gadījumu un

ziemu, reti kad citā laikā, jo šim laupītājam tiek sekots

tikai ziemu un pa viņa apdzīvoto novadu var staigāt arī

bieži tikai salā. Tāpēc, par nožēlošanu, par viņa dzīvi citos

gada laikos, kas dabaspētniekam varētu dot daudz svarīgā-

kus paskaidrojumus, maz vai gandrīz pilnīgi neiespējams
dabūt drošas ziņas. Esmu dzirdējis tikai vienu vienīgu

gadījumu, kur alā atrasti mazuļi, un proti, kāds mans kai-

miņš reiz pērkona kazu medībās jūlija otrā pusē bija uz-

gājis kādā alā zemē vienkopus četrus vai piecus mazus

dupurus, un pēc mātes klātbūtnes tos noteikti atzinis par

dupura bērniem. Tā kā bijis sagaidāms, ka māte savus

mazuļus tūlīņ aizgādās prom, tad tālāki novērojumi bija

izpalikusi. Citādi ūdens sesks vienīgi pīļu medībās kādreiz
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parādās šautenes priekšā un tad netiek saudzēts, jo viņa
āda ir laba arī vasarā. Ūdens sesks mīļo staignas un

niedrām bagātas upju un ezeru apkārtnes, kur viņš tāpat
kā sesks ierīko savu mājokli ciņos vai zem izceltām alkšņu
saknēm, pēc iespējas tuvāk ūdenim un ar nedaudzām iz-

ejām uz ūdens pusi. Ejas bēgšanai citā virzienā vai uz

citiem ciņiem še nav sastopamas. Kamēr sesks, iztramdīts

no alas, nekad nemūk uz ūdens pusi, bet mēģina glābties

bēgot pa sauszemi, kur viņš zina pietiekoši daudz paslēp-

tuvju, tikmēr dupurs tādos apstākļos tūlīņ stāvus metas

ūdenī un pazūd no acīm. levērības cienīgs ir veids, kā viņš
izlieto pie tam savas kājas: viņš neairējas pamīšus, kā

sesks, bet steidzas uz priekšu grūdieniem, pie tam pār-
steidzoši ātri. Tik retumis izdodas nošaut viņu ūdenī, jo

viņš paliek ilgi zem ūdens un no jauna parādās tikai labu

gabalu tālāk, ūdenī, pat ja tā gultne aprobežota, viņš
drošs no suņa.

Pēdas, kā arī atsevišķi kāju apakšu nospiedumi ir tik

līdzīgi seskam, ka viegli viļas pat piedzīvojuši mednieki,

jo parastā gaitā īsā peldplēve neatstāj nospiedumu zemē.

Ziemu tas jāmeklē tādās vietās, kur ūdens stāv ilgi neaiz-

salis, grāvjos ar lielu kritumu, strautos, pie avotiem, kur

tanī pašā laikā var sastapt arī sesku, kurš, kā zināms, arī

čakli vien ķer vardes zem ledus, šeit dažreiz dabon redzēt

dupuru izkāpjot, zem ūdens, vai sēžot uz ledus, tā notaš-

ķītu dūņām, ka gandrīz nevar pazīt."
Vēlāk K1 aud iv s sniedza tālākas ziņas par šo ku-

stoni žurnālā „Forstliche Blātter". „Pie tām dzīves vietām,"

viņš piezīmē, „kuras, ja vien nemainīsies vietējie apstākļi,
kā liekas, dod zināmas izredzes uz šīs kustoņu sugas uzgla-

bāšanu, pieder par Vakenicu nosauktais apgabals Race-

burgas ezera apmērām divas jūdzes garās notekas krastos,

augšpus Lībekas dambja. Šī ūdens gultne, kur par tecēšanu

gandrīz nevar būt runas, visgarām ierobežota lēzeniem

krastiem. Tā kā ūdens pie Lībekas tiek mākslīgi uzstādi-

nāts, lai pilsēta varētu ņemt no šejienes lielāko daļu sava

ūdens patēriņa, tad lielas platības ap krastiem pārvērtušās

purvā un apaugušas niedrām un alkšņu smalkaudzēm,
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un katrs šī apgabala nosusināšanas darbs, cik vēlams viņš
arī nebūtu no saimnieciskā un sanitārā viedokļa, ir padarīts

par neiespējamu. Ka šeit sastopams ūdens sesks, to es

uzzināju no kāda mana mežstrādnieka, kurš šeit vairākus

gadus bija kalpojis par algādzi pie zvejniekiem un savā

laikā bija nodarbojies ar dupura un ūdra medīšanu. Ar

viņa palīdzību man bija iespējams, pašam personīgi no-

vērojot, pārliecināties par viņa ziņu pareizību un nodrošināt

dažus varbūtējus gūstekņus. Cik labvēlīgas šim kustonim

apkārtnes īpašības, to es sapratu no pirmā acu uzmetiena:

dupurs lielāko gada daļu šeit bauda netraucētu mieru, un

pat ziema, kas viņam ir visbīstamākā, bieži te ir tik mīksta,
ka atsevišķās mājās gar upes krastu dzīvojošie zvejnieki pa

plašiem muklāju apgabaliem nedabū nemaz staigāt. Tur-

klāt vēl jāievēro, ka šis vienmēr tikai atsevišķi sastopamais
dzīvnieks saceļ apkārtējo iedzīvotāju uzmanību vienīgi tad,
kad tiem top grūti panesamas viņa atkārtotās zādzības.

Noķertas zivis šeīt neuzglabā slēgtos traukos, bet vaļējos
rīkšu grozos pie mazu, pa lielākai daļai mākslīgu saliņu
krastiem dzīvojamās vietas tuvumā. Dupurs, zināms, ne-

smādē tik viegli iegūstamu laupījumu. Viņam jau varētu

atļaut pa reizei paņemt kādu zivi, bet nevar piedot tos zau-

dējumus, kurus viņš nodara ar savu īpatnējo rīcību: viņš
labāk pārkož kārklu rīkstes, kas bieži vien ir īkšķa res-

numā, nekā rāpjas pār vaļējā groza malu, kā to tādos ga-

dījumos daudz nedomādams dara sesks. Šo dupura savā-

dību pamanīšana parasti nes viņam nāvi, lai gan zvejnieku
ierīces viņa saķeršanai bieži ir tik nolaidīgi taisītas, ka

viņas izvilinātu manī smaidu, ja man daudzkārt nebūtu

bijusi izdevība pārliecināties par viņu labiem panākumiem.
Uz šīm saliņām, vislabāk pie pirmā lielā aukstuma, kad

dupurs sāk ciest trūkumu, izmētā dažas zivis un izliek pārs
labu žurku dzelžu, tos kā nekā apslēpjot un piestiprinot tā-

pat kā priekš ūdra tā, lai lamatas ar dzelžiem varētu aiz-

sniegt ūdeni. Ne uz dupura izkāpšanas vietām, ne uz viņa
pēdām nekādu vērību negriež: liekas, noteicošā loma pie-
krīt vienīgi lamatu parocīgai uzstādīšanai. Ka šis laupītājs
neskatoties uz to visbiežāk drīz vien tiek noķerts, tas ne-
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liecina par viņa uzmanību, lai gan viņš citādi ir ļoti bikls."

Pagāja gadi, iekams K1 aud iv s un caur viņu arī

es sasniedzām savu nolūku, iegūt dzīvu dupuru. Tikai

1868. gada sākumā mans centīgais draugs varēja man ziņot,
ka noķerta un viņam nogādāta kāda mātīte, kura pie piena
un svaigas gaļas barības jūtoties ļoti labi, un ka viņas ko-

pējs, ievērojot gūstnieces mierīgo dabu, cerot drīz redzēt,
ka no dzelžiem nodarītā kaite būšot sadzijusi. „Dupuram,"
raksta man K1 audi vs, „ir daudz labāka daba, kā viņa
ģints radniekam, un viņš skaišas tikai, kad to kaitina; bez

tam viņš atrod par labāku mani neievērot un arī ļauj man

glaudīt ar kūjiņu kažoku, par to neļaunodamies. Cauru

dienu viņš saritinājies guļ vienā būra malā uz savām siena

cisām, kamēr otrā malā viņš parasti iztīrās un slapinās;
nakti viņš staigā apkārt pa savu diezgan lielo mājokli un

dažas reizes ir no tā izlauzies."

Pēc tam, kad dupurs bija pilnīgi samierinājies ar savu

cietumniecību un bija tapis tik rāms, ka bez pretošanās ļāva
savam kopējam sevi saķert, un rādījās pieietams glāstiem,
K1 aud iv s viņu atsūtīja man slēgtā kastē. Jau to at-

taisot es atzinu, ka man bez šaubām ir darīšana ar ūdens

sesku, jo nebija nekādas nepatīkamas smakas, kādu sesks

līdzīgos apstākļos katrā ziņā būtu izplatījis. Es patiesi
varu teikt, ka gandrīz neviens cits kustonis mani nav tā

iepriecinājis, kā šī retā Eiropas caune, kuru es jau vairākus

gadus biju centies iegūt. Vēl šodien, piecus gadus pēc viņas
noķeršanas, tā dzīvo sveika un vesela.

Visu dienu dupurs guļ saritinājies uz savām cisām,
kuras ieliktas no priekšas aiztaisāmā kastītē, un ne katr-

reiz izdodas viņu uzmudināt piecelties vai izvilināt ārā, pat

ja viņam tura priekšā gārdus kumosus. Viņš gan uzklausa

saucienu un ielaižas darīšanās ar savu apkopēju, tomēr ne-

kādā ziņā neizrāda pret savu kopēju draudzības jūtas,
drīzāk gan noteiktu patvaļu, un padodas cilvēkam tikai

tiktāl, cik tas viņam patīk. Šeit bez šaubām visvairāk vai-

nojams būris, un es nešaubos, ka viņš kā istabas biedrs

laikam gan jau sen būtu kļuvis mīļš klēpja kustonis. Tikai

diezgan vēlā vakarā, bet nekad pirms saules noiešanas,
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viņš atstāj migu un nakti staigā apkārt pa būri. šo pašu
dzīves veidu viņš ietura katru dienu un tas, man par lielu

apmierinājumu, izskaidro vispārējo neziņu par viņa sav-

vaļas dzīvi. Meža cauni zināmos apstākļos var pie-
nākt mežā pa pēdām un ar varu izdzīt no slēptuves, vasaru

to var redzēt rotaļājoties ar mazuļiem vai nodarbojoties ar

vāveru ķeršanu; akmeņu cauni un sesku var novērot mazā-

kais gaišās mēneša naktīs mājojam vecās vai attiecīgi
klusās ēkās, un ūdrs kādreiz parādās plašos ūdeņos, bet

kurš var nakts tumsā izsekot dupuram viņa īpatnējā dzimtā

novadā, staignā muklājā vai purvā? Dupurs, pēc kustībām

spriežot, stāv vistuvāk seskam, ciktāl es varu spriest pēc

mana, šaurās telpās ieslodzītā gūstekņa. Viņam gan pie-
mīt visa cauņu veiklība, bet nav tādas meistarības kāpelē-

šanā, kā ievērojamākiem cauņu dzimtas locekļiem, ne arī

tāda prieka kustēties, drīzāk varētu teikt, ka viņš nevienu

soli nesper bez vajadzības. Mežu jeb koku caune daž-

reiz uzjautrinājās stundām ilgi, taisīdama savā būrī savā-

dus lēcienus: viņa lec pret būra sienu, atpakaļ mesdamās

gaisā apsviežas un nolec telpas vidū uz zemes, griežas pret
otro sienu un rīkojas te tāpat kā iepriekš, īsi sakot, ap-

raksta 8-līdzīgu figūru, turklāt ar tādu ātrumu, ka liekas,
itkā šo ciparu izveidotu kustoņa ķermenis; dupurs, ciktāļ
sniedz mani novērojumi, tā nerotaļājas. Viņa sīkā gaita ir

vairāk līšana nekā iešana, ātri un manīgi tas pārslīd pāri
nelīdzenumiem, arvien turas pieplacis pie zemes, izvairīda-

mies kāpt kautkur augstāk. No brīva prāta viņš ūdenī

neiet, bet tikai ja viņam no turienes māj pretīm laupījums;
pie šīs uzkrītošās atturības laikam vainīgs būris, kurš pa-
rasti ierīkots bez ūdens trauka peldēšanai. Kustoties, šķie-
tami ļoti gudrā galviņa nestāv vierā nevienu acumirkli,
skaidrās acis nemitīgi sīki pārskata visu apkārtni, mazās

ausis uzmanīgi ausās, lai samanītu, kas varētu būt palicis
neieraudzīts. Viņš acumirklī piesteidzas klāt pasniegtam,
dzīvam laupījumam, sakampj savu upuri ar īstu caunes

veiklību, nokož ar pārs ātriem kodieniemun aizvelk uz savu

midzeni, šmi dt s novērojis, ka vardes viņš sakampjot
aiz pakaļējās ciskas un vispirms pārkožot to, lai abinieku
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kampj pie galvas, tāpat kā visus pārējos viņam iemestos

kustoņus, un vispirms pēc iespējas ātri sadragā to. Ja

viņam pasniedz vairāk barības kā vajadzīgs, tad viņš gabalu

pēc gabala nes uz savu guļamo kasti, steigā tikai drusciņ
iekozdams, un nomet to pie malas tikai tad, ja cits kustonis

modina viņa slepkavošanas prieku. Zivis un vardes, šķiet,
ir viņa mīļākā barība, lai gan K1 aud iv s domā, ka vis-

vairāk viņš cienot gaļas barību un zivis ēdot vienīgi tad,
kad gaļas nevarot dabūt. Patiesi, viņš pamet zivis,
tiklīdz tam iemet dzīvu peli, putnu vai abinieku; bet tad

viņu iekairina vienīgi šī laupījuma kustēšanās, un viņš
pasteidzas it kā parādīt savu meistarību ķeršanā un košanā.

Bet ja viņš savu upuri ir jau nogalinājis, kad tam pasniedz

zivi, tad viņš mēdz ēst vispirms pēdējo, vai, lielākais, pirms
tās apēd kādu vardi.

Daudzrija jeb tinis (Mustela Gulo) ir 95 līdz

100cm garš, no kuriem uz asti jārēķina 12 līdz 15 cm, aug-

stums skaustā 40 līdz 45 cm. Uz purna spalvas īsas un

retas, uz kājām biezas un spīdīgas, uz vidukļa garas un

pinkainas, ap ciskām, uz gaišām sānu strīpām un uz astes

cietas un ļoti garas. Galvas un kakla virsa brūni-melna ar

atsevišķām pelēkām spalvām, mugura, apakša un kājas
tumši melnas; starp acīm un ausīm atrodas gaišpelēks

plankums, un gar abiem sāniem, sākot no pleciem, stiepjas

gaišpelēka strīpa. Vilnas spalva pelēka, apakšpusē vairāk

brūna.

Tinis apdzīvo ziemeļzemes. Sākot no Dienvid-Norve-

ģijas un Finmarkenas, viņš atrodams visā Ziemeļ-Āzijā un

Ziemeļ-Amerikā līdz Grenlandei. Agrāk viņa izplatīšanās

dienvidrobeža Eiropā bija jāmeklē vairāk uz dienvidiem, kā

tagad; ziemeļbrieža laikmetā tā sniedzās pat līdz Alpiem.

Vēl pirms dažiem gadiem Brinkens to redzējis B e1 o-

vež a s mežā, kur tagad viņš vairs nav atrodams; Bech-

šte m s stāsta par tini, kas nogalināts Saksi jā pie Frauen-
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steinas, unCimmermans par otru, kas nošauts Braun-

šveigā pie Helmstadtes. Abus pēdējos uzskata par ne-

jauši ieklīdušiem. Pašlaik viņa uzturēšanās apgabali ir:

Norvēģija, Zviedrija, Lapzeme, Lielkrievija, sevišķi apga-

bali ap Balto jūru, visa Sibirija, Kamčatka un Ziemeļ-
Amerika.

Senie dabas pētnieki stāsta par daudzriju pasakainas

lietas, un tas ir viņu nopelns, ka visās valodās šī kustoņa no-

saukumam ir vienaun tā pati nozīme. Par velti ir pūlējušies
atvasināt vācu vārdu Vielfrass („daudzrija") no zviedru

un dāņu valodas. Vieni saka, ka šis vārds esot sastādīts

no Fjāl un Frāss, kas kopā salikti nozīmējot klinšu kaķis;
turpretim Lenčs apgalvo, ka vārds Vielfrass nemaz ne-

esot ņemts no zviedru valodas, un noraida arī domas, ka

tas varētu būt atvasināts no somu valodas. Zviedri paši
nav skaidrībā, ko šis vārds nozīmē, un tāpēc minētā atvasi-

nāšana būtu atmetama.

Ļoti iespējams, ka pēc pirmiem nostāstiem šis vārds

tika pārtulkots vācu valodā un pēc tam pārgāja arī pārējās
valodās. Lasot šos vecos nostāstus un tiem ticot, jāpiekrīt
senam bērnu pantam:

„Vielfrass nennt man dieses Tier

Wegen seiner Fressbegier."

(Šo kustoni sauc par daudzriju viņa negausības dēļ.)
Milc h o v s .saka sekošo: „Lietuvā un Maskavijā mīt

ļoti rijīgs kustonis ar nosaukumu rosomaka. Viņš ir

suņa lielumā, acis tam kā kaķim, nagi ļoti stipri, ķermenis
apklāts garām, brūnām spalvām, aste kā lapsai, tikai īsāka.

Atradis maitu, tas ēd, kamēr vēders izplēšas kā bungas,

pēc tam viņš spraucas starp diviem tuvu stāvošiem kokiem,
lai atbrīvotos no mēsliem, tad griežas atpakaļ, ēd atkal, vēl

reiz spraucas caur koku starpu, līdz kamēr maita apēsta.

Liekas, viņš neko citu nedara, ka vienīgi ēd, dzer, un atkal

ēd." Tāpat tēlo tini arī Gessn c r s.

Tinis apdzīvo kalnainus ziemeļu apgabalus un vairāk

mīl, piemēram, Skandināvijas Alpu kailās virsotnes, kā

zemo kalnāju milzīgos mežus, lai gan viņš sastopams arī

pēdējos. Visneapdzīvotākie stūri ir viņa uzturēšanās vietas.
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Viņš nemājo pastāvīgos mājokļos, bet maina tos pēc

vajadzības, un naktij iestājoties apslēpjas kautkurā vietā,
kas dod patversmi, vienalga, vai tas būtu meža biezoknī,
vai klinšu aizā, vai atstātā lapsas alā vai kādā citā, dabīgā
dobumā. Tāpat kā pārējās caunes, viņš ir vairāk nakts kā

dienas kustonis, tomēr savā no cilvēkiem reti apmeklētā
dzimtenē viņš ložņā apkārt, kad vien iepatikās, arī dienas

gaismā, un tas viņam katrā ziņā arī būtu jādara, jo viņa

tēvijā saule vasarā kādu gada ceturksni stāv pie debesīm

cauru dienu un nakti. Austrum-Sibirijas dienvidus apga-

balos, kurus apceļojis Rad dc, tinis biežāk sastopams
mošusbrieža kā ziemeļbrieža tuvumā. Bet gremotāja mošus-

brieža uzturēšanās stāv ciešā sakarā ar apgabala stādu

valsti, tāpēc viņu un tini visbiežāk sastop plašos, bāli dzel-

tenos un pelēkos ķērpju novados, kur Alpu flora izgrezno
vēl augšējo koku augšanas robežu, kamēr caurmērā 1000

metru augstumā virs jūras līmeņa, krāšņas augu valsts

joslā, abus minētos dzīvniekus sastop vienīgi atsevišķos
gadījumos. Saskaņā ar to, tinis austrumu Sajanā ir no-

teikts kalnāju iemītnieks, kurš vienmēr klejo apkārt bez

noteiktas dzīves vietas un uzmeklē tās augstkalnāju vietas,
kur izliek lamatas mošus briežiem. Līdzīgos apstākļos tas

sastopams viscaur Sibirijas dienvidos, un tāpat viņš izturas

Amerikas ziemeļos, ievērodams vietējās īpatnības. Bū-

dams lempīgs un neveikls kustībās, viņš tomēr prot pie-
varēt laupījumu ar savu izturību. Pēc Radd es, viņš
to bieži vajājot sešas līdz septiņas dienas, iekams dabūjot to

noķert. Ziemā, kuru viņš pavada līdzīgi citām caunēm bez

garākas guļas, tas viegli ar savām lielām ķetnām staigā

pa sniega virsu un, nebūdams gārdēdis, ved patīkamu un

omulīgi dzīvi, nekad nenonākdams lielā trūkumā. Viņa
kustības ļoti savādas, un sevišķi ar savu gaitu tas at-

šķiras no pārējiem man pazīstamiem kustoņiem. Tinis

veļas („tinas") lieliem lēcieniem, savādi klibodams un kūle-

ņodams. Tomēr viņa gaita pietiekoši ātra, ta kā viņš viegli

panāk mazākus zīdītājus un, ilgi vajājot, spēj piekļūt diez-

gan tuvu arī lieliem. Viņa pēdas sniegā, atbilstot gaitai,

sastāv no dziļām alām, kurās viņš ielecis ar visām četrām
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kājām. Taisni tāpēc viņa īpatnējā gaita ļoti piemērota

vieglai uz priekšu tikšanai, kamēr vajātam meža kustonim

grūti jācīnās ar dziļo sniegu. Par spīti savai neveiklībai,

viņš prot uzkāpt zemākos kokos. Cieši piespiedies pie

stumbra, viņš guļ uz zariem, glūnēdams un gaidīdams, ka-

mēr pa apakšu ies garām kāds meža kustonis. Ar spēcīgu

lēcienu viņš uzlec pēdējam uz muguras, ieķeras kaklā, ātri

pārkož artērijas un gaida, kamēr tas noasiņo. Oža ir

viņa attīstītāka maņa; bet arī redze un dzirde ir arī asas.

Viņa galvenā barība ir ziemeļzemju peļu sugas, sevišķi
lemingi, kurus viņš aprij apbrīnojamos vairumos. Zināmos

gados, kad šie kustoņi stipri savairojušies, tinim nav jā-

rūpējas par citu medījumu. Viņš seko arī vilkiem un lap-
sām to sirojumos, cerēdams iegūt kautko no viņu laupī-

juma. Bet vajadzības gadījumā viņš arī pats medī lielākus

kustoņus. Levenjelms (Lowenhjelm) savā Nord-

landes ceļojuma aprakstā piemin, ka tur tinis nodarot zau-

dējumus aitu pulkiem, un Ermans uzzinājis no ost ja-

kiem, ka viņš lecot uz muguras briedim un to nogalinot ar

kodieniem. Ar šo pilnīgi saskan Rad dc s ziņojumi. Pie-

mērotos kalnājos ap Baikala ezeru tinis, kas tur bieži sa-

stopams, koloniju tuvumā nodarot postu jauniem ragu-

lopiem; pašā kalnājā uz nokarenām klintīm viņš ķerot no-

gurušus mošus briežus, uzklupdams tiem no augstākām
vietām. Lapu būdiņās viņš bieži izdara ievērojamus postī-

jumus. Laizdams darbā savus nagus, viņš ielaužas caur

durvīm un jumtiem, zog gaļu, sieru, žāvētas zivis un tam-

līdzīgus produktus, kā ari saplēš tur glabātās zvērādas un

aiz liela bada daļu no tām pat aprij. Ziemu viņš ir uz

kājām dienu un nakti, un noguris izrok sniegā vienkāršu

alu, ļauj sevi ieputināt un patīkami atpūšas siltā midzenī.

Ka viņš stipri kaitē savvaļas ziemeļbriežiem, kas

dzīvo vienīgi ar kokiem neapaugušos kalnājos, to es ne tikai

esmu dzirdējis no medniekiem, bet arī pats varu spriest, jo

esmu novērojis tiņa apdraudētu ziemeļbriežu pulciņu. Es

pamanīju tini, kas sēdēja aiz lielāka bluķa un ar interesi

novēroja ziemeļbriežus ar retiem akmeņiem apklātā līdze-

numā. Katrā ziņā viņš cerēja pie izdevības pārsteigt kādu
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neuzmanīgu teļu. Viņa vieta bija izraudzīta teicami: vēja
virzienu viņš bija ievērojis tikpat apzinīgi kā mēs. Tomēr

tramīgie ziemeļbrieži ganīdamies pagriezās, saoda ienaid-

nieku un acumirklī laidās protām. Nopratis, ka šodien me-

dības paliks bez panākumiem, viņš apgriezās un devās

sīkiem soļiem un kūleņodams augstāk kalnājā, nokāris

galvu un asti, pēkšņi sāka ausīties, palēca sānis, saķēra le-

mingu, apēda to ar apbrīnojamu ātrumu un tad turpināja
savu ceļu. Par nožēlošanu, es atrados tik tāļu no viņa, ka

nevarēju atriebt tam medību traucēšanu, un turpmāk viņš
sargājās pienākt mums par tuvu. Mazu, noķertu laupī-

jumu tinis aprij tūlīņ uz vietas ar visu ādu un spalvām,
bet lielāku viņš ļoti rūpīgi ierok zemē un tad no tā ietura

azaidu vēl otrreiz. levērojot viņa daudzpusīgo plēsēja dar-

bību, tinis pie visām ziemeļu tautībām nekādā ziņā netiek

saudzēts, bet viņu dzenā, vajā un nogalina kur vien spēj,
lai gan viņa āda nebūt netiek visur lietota. Zināms, kam-

čadali viņu vērtē ļoti augstu un domā, ka nevar būt skai-

stākas ādas par šo.

Eskimoss nogulstas uz vēdera tina alas priekšā un

gaida, kamēr tas iznāk laukā, tad tūlīņ uzlec kājās, aizbāž

caurumu un laiž vaļā savus suņus, kuri gan nelabprāt iet

uz tādu medījumu, tomēr viņu aiztura. Tad piesteidzas

mednieks, apmet plēsējam cilpu ap kaklu un to nogalina.

Norvēģijā un Lapzemē viņu nobeidz ar šaujamiem ieročiem.

Par spīti savam mazam augumam, tinis tomēr ir dūšīgs

pretinieks, jo viņš ir stiprs, mežonīgs un spējīgs pretoties.

Apgalvo, ka viņam griežot ceļu pat lāči un vilki, pēdējie
to laikam vispār neaiztiekot viņa nejaukās smakas dēļ.
Cilvēkam viņš pretojas vienīgi kad nespēj izvairīties. Pa-

manījis mednieku, viņš parasti glābjas bēgdams, un dzīts

uzkāpj kokā vai augstā klints galotnē, kur ienaidnieks ne-

var tam sekot. Līdzenos, ar kokiem neapaugušos apgabalos
ātri suņi viņu drīz panāk, bet viņš aizsargājas pret tiem

dūšīgi un izturīgi un nikni kož katru, kas gadās priekšā.
Viens vienīgs suns viņu nevar uzvarēt, dažreiz arī vairā-

kiem ir grūti viņu veikt. Ja viņš nevar izbēgt saviem

vajātājiem uzkāpjot kokā, tad nometas augšpēdu, sa-
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Binturongs (Arctictis binturong).

Jenots (Procyon lotor).
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grābj suni saviem asiem nagiem, nogāž to gar zemi un tā

sakož, ka pēdējais no nodarītām brūcēm bieži nobeidzas.

Tiņa riesta laiks iekrīt rudenī vai ziemā, Norvēģijā, kā

man stāstīja Ēriks, janvārī. Pēc četru mēnešu grūs-

nības laika, tā tad parasti maijā, kādā vientuļā kalnāju
aizā vai biezākā mežā mātīte dzemdē divus vai trīs, reti

arī četrus mazuļus siltā midzenī, kuru viņa ierīkojusi vai

nu caurā kokā, vai dziļā alā. Grūti uzmeklēt tādu dzemdē-

šanas vietu; bet ja mazuļus dabon, kamēr tie vēl jauni, tad

tos var pieradināt bez lielām pūlēm. Kamēr sagūstītais
tinis ir jauns, tikmēr viņš rādās ļoti jautrs, gandrīz kā

jauns lācēns. Piesiets pie staba, viņš skrien tam apkārt

pa pusaploci, pie tam kratīdams galvu un izgrūzdams urk-

šķošas skaņas. Pirms slikta laika viņš top untumains un

saīdzis. Gan nebūdams ātrs kustībās, viņš tomēr nestāv

mierā nevienu acumirkli, un tikai guļot viņš paliek mierīgi
uz vienas vietas. Kokā, kas ievietots būrī, viņš uzkāpj

viegli, un liekas sevišķi uzjautrinājās, parādidams uz zariem

apbrīnojamu vingrošanas mākslu. Dažreiz viņš ar zariem

vārda pilnā nozīmē rotaļājas, viegli un bezbailīgi lēkdams

no diezgan lielā augstuma zemē un atkal ātri uzkāpdams

pa sava būra dzelzs spieķiem vai pa savu iemīļoto koku;
dažreiz viņš skrien savā būrī apkārt pa aploci īsos aulekšos

un laiku pa laikam apstājas apskatīties, vai kāds skatītājs
caur treliņiem nav iemetis gabaliņu kūkas vai kādu citu

gārdu kumosu.

Tiņa īstā daba parādās vienīgi viņam līdzīgu radījumu
sabiedrībā. Berlines Zooloģiskajā dārzā reiz dzīvoja trīs

šie zvēri, kuri mūsu būros tik reti sastopami, proti viens

vecs un divi vēl nepieauguši, kuri bija sagūstīti agrā jau-
nībā. Kaut ko jautrāku un mundrāku par šiem divi ra-

dījumiem nevar iedomāties. Tikai ļoti reti redz tos uz īsu

brīdi atpūšamies; lielāko dienas daļu viņi pavada rotaļās,
kuras no sākuma, liekas, nav ļauni domātas, bet drīz top
nopietnākas, un pie gadījuma pāriet divkaujā, kurā abi

varoņi laiž darbā pārmaiņus zobus un ķetnas. Gandrīz nav

iespējams attēlot, kā viņi kvekšķ, rūc un kauc viens pār
otru veldamies. Te viens atrodas otram mugurā, te

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VI.
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uz vēdera, te otrs to nopurina un savukārt nogāž gar zemi.

Te viņi uzlec kājās, mēģina sagrābt viens otru zobiem,
rausta aiz astes, un no jauna veļas labu gabalu pa zemi.

Kad rotaļa un divkauja beidzas, tad tie sīkiem solīšiem

dzenas viens otram pakaļ, izmēro būri visos virzienos, iz-

okšķerē visus kaktus un stūrus, izpēta ikkatru atrodamo

priekšmetu, apgāž barības un dzeramos traukus un kaitina

cienīgās apkalpotājas, kurām jātīra viņu būri, ar savu

dziņu nemitīgi pētīt tādas lietas un priekšmetus, gar kuriem

tiem nevarētu būt nekādas daļas. Tad tie atkal noskaistas

un sāk veco rotaļu, stundām ilgi saistīdami vērīgus novēro-

tājus. leraudzījuši uzraugu nesot barību, viņi izturas pa-
visam citādi. Tad viņi izrāda visu izsalkušu kustoņu ne-

pacietību. Pirmo reiz to novērojot, man pēkšņi tapa sapro-

tams vārds „daudzrija". Smilkstēdami, kaukdami, rūk-

dami, kvekšķdami, zobus atņirguši un neaizmirzdami viens

otru pacienāt pliķiem un citiem draudzības pierādījumiem,

viņi kā traki un neprātīgi skrien apkārt pa būri, mezdami

kārus skatienus uz gaļu, un ja uzraugs tiem pēdējo nepa-

sniedz, tad itkā izsamisuši veļas pa zemi. Tiklīdz tiem

iemet kumosu, tā viņi metas uz to ar tādu kāri, kādu es

neesmu novērojis vēl ne pie viena cita kustoņa, mazākais

pie tik rūpīgi kopta un barota kā viņi. Liekas, cauņu ne-

apmierināmā asinskāre pie viņiem pārvērtusies rijībā. Visu

pārējo aizmirsdami, tie kā neprātīgi metas uz gaļas gabalu,

sagrābj to zobiem un nagiem reizē un gremo skaļi čāpsti-

nādami, rūkdami un spurkdami tik steidzīgi, rij un rīstās

tik kāri, ka nevar vairs šaubīties, ka veco rakstnieku teikām

ir savs pamats un zināms pierādījums mūsu novērojumos

par sagūstītiem tiņiem.

Brazilijā mītošie huroni jeb grizoni (Gfaiera)
arī ir apskatāmās dzimtas priekšstāvji. Tie ir slaiki no-

auguši, cauņu izskatā un, liekas, ieņem vidus stāvokli starp
caunēm un tiņiem. Braziliešu hir ar c jeb Paragvajas

iedzīvotāju tai r a (Mustela barbara) sasniedz 1,1 metra
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garumu, no kura 45 centimetri krīt uz asti.Biezā spalva

uz vidukļa, četrām kājām un uz astes ir brūngan-melna,

seja bāli-brūnpelēka, pārējās galvas daļas, pakausis un

kakla sāni vai nu pelnu krāsā, vai iedzeitēn-pelēki; auss

krāsa drusku atsitas iesarkan-dzeltēnā. Pakalē atrodas

liels, dzeltēns plankums.
Hirare apdzīvo lielu Dienvid-Amerikas daļu, no Brita-

nijas Gvianas līdz Paragvajai un vēl tālāk uz dienvidiem.

Brazilijas mežu apgabalos, kurus apceļojis princis fo n

Vī d s (von Wied), viņa viscaur atrodama, viņa ir labi pa-

zīstama arī visiem kolonistiem. Moo re apgalvo, ka viņas
izejot uz medībām pulciņos pa piecpadsmit līdz divdesmit

kopā, bet šīs ziņas ļoti apšaubāmas, jo neviens no pārējiem

novērotājiem to nepiemin. Pēc Renggera, viņa dzīvo

pa daļai laukos, kas apauguši ar garu zāli, pa daļai biezos

mežos. Pirmajā vietā tai par nometni noderatstāta ala, bet

otrajā — caurs koka stumbrs. Viņu uzskata par ļoti kaitīgu
kustoni, kas pārdroši iespiežas pat cilvēka mājokļu tuvumā.

Hirares barība sastādās no visādiem maziem, nevarīgiem

zīdītājiem, kādus vien viņa var dabūt. Jauni lauku brieži,

agutis, trusēni, apereass un peles gan ir viņas azaida gal-
venā sastāvdaļa; laukos tā dzenas pakaļ vistām un jauniem

strausiem, bet mežos tā kāpj kokos un izņem putnu ma-

zuļus. Viņa ielaužas vistu kūtīs līdzīgi caunēm, nokož

spārnainiem galvas un tikpat kāri dzer asinis, kā mežu

caune vai sesks; arī viņa ir asinskāra, un ja vien tas stāv

viņas varā, tad nokož vairāk dzīvnieku, kā būtu vajadzīgs,
lai paēstu. Visā Dienvid-Amerikā var bieži redzēt pieradi-
nātu hiraru. šomburgs (Schomburgk) bieži atradis

viņu indiāņu būdiņās, kuri viņu sauc „maikong" jeb „hava".
G r i z o n s (Mustela vittata) ir mazāks par hirari, ap-

mērām 65 centimetrus garš, no kuriem uz asti nāk ap-

mērām 22 centimetri. Viņš atšķiras ar druknāku stāvu un

samērā īsu asti, bet arī ar plānāku un cieši pieguļošu spal-
vojumu. Viņa krāsa liekas sevišķi ievērojama tāpēc, ka

ķermeņa virsējā daļa ir gaišāk krāsota kā apakšējā. Purns,
pakauša lejas daļa, vēders un žokļi tumši brūni, kamēr

ķermeņa virsa no pieres līdz pat astei izskatās bāli pelēka.
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No pieres pāri vaigiem stiepjas gaiši okerdzeltēna strīpa,
kura pret pleciem top drusku platāka. Astes gals un mazās

ausis ir gluži dzeltēnas, pēdu apakšas un papēži tumši melni,
īsās pieres un vaigu strīpas spīdīgi tēraudpelēkas.

Griz on s apdzīvo apmērām tos pašus apgabalus, kā

iepriekšējā suga. Šomburgs pieskaita viņu piekrastes

parastajiem plēsējiem. Viņš uzturas plantācijās un se-

višķi labprāt ēku tuvumā, kur viņš dažreiz spārnainiem

kustoņiem nodara lielus zaudējumus. Ja hirare līdzinās

mūsu mežu caunei, tad grizons — seskam, ar kuru

viņš ir vienāds arī lielumā. Cauri koki, klinšu plaisas un

alas zemē ir viņa uzturēšanās vietas. Šis kustonis atstāj

nekaunīgas būtnes iespaidu un viņam ir raksturīga paraša,
izcelt garo kaklu, gluži kā to mēdz darīt indīgās čūskas;
tad mazās, tumšās acis zem baltās pieres strīpas dzīvi

zibšņo un piešķir šai slepkavotkārai būtnei un viņas garīgai
rosībai dzīvu izteiksmi. Rio Grande do Sul provincē, se-

višķi pilsētā ar to pašu nosaukumu, pēc H c n z c ļ a, viņu
nereti turot lielās noliktavās žurku izskaušanai, tāpat kā

pie mums kaķus. Pieradināts pārīts, kuru pasūtīja no

turienes kāds Porto Alegras tirgotājs, dažas nedēļas uztu-

rējās viņa noliktavās, bet tad pazuda uz neredzēšanos, kā

domāja, melno kalpotāju nolaidības dēļ.

Otrā apakšdzimtā apvieno ūdrus (Lutrinae). šeit

ietilptošās cauņu sugas, pēc skaita kādas divdesmit, atšķi-
ras ar garumā izstieptu, plakanu ķermeni, kas atbalstās

uz zemām kājām, plakanu galvu ar strupu purnu, mazām

uz priekšu stāvošām acīm un īsām, apaļām ausīm, stipri
attīstītām peldplēvēm starp kāju pirkstiem, garu, saīsinātu,
vairāk vai mazāk plakani saspiestu asti un ar īsām, cietām,

gludām, spīdīgām spalvām. Priekš- un pakaļkājām ir pieci

pirksti, abi vidējie pirksti tikai nedaudz garāki par malē-

jiem. Pēc zobu sistēmas un skeleta uzbūves ūdri vēl ļoti
atgādina pārējās caunes, tomēr pēdējais augšējais dzeroklis

ir liels un četrstūrains, un arī skeletam ir ļoti raksturīga



pazīme: uzkrītoši plakanais galvas kauss, kura smadzeņu
telpa plata, pieres daļa sašaurināta un purna daļa īsa.

Ūdri apdzīvo upes un jūras gandrīz visās pasaules

daļās, izņemot Jaunholandi un vistālākos ziemeļus. No

ūdens viņi attālinājās vienīgi piespiesti, bet arī tad viņu

vienīgais nolūks ir uzmeklēt citus ūdeņus. Viņi meistariski

peld un niras, var izturēt ilgāku laiku zem ūdens, skrien

diezgan ātri neskatoties uz īsajām kājām, ir izturīgi, dūšigi
un droši, saprātīgi un ļaujas pieradināties, bet gandrīz vis-

caur dzīvo saspīlētās attiecībās ar cilvēku, jo viņi pēdējam
nodara tik lielus zaudējumus, ka tos pat niecīgā mērā nevar

atsvērt ar viņu vērtīgo ādu.

Eiropā piemājo tikai viena šīs grupas suga, zināmā

mērā apakšdzimtas pirmveids, ūdrs (Lutra vulgaris).
Tā ir ūdens caune, pilnīgi 1,2 metrus gara, pie kam no šī

garumauz asti jārēķina 40 līdz 43 centimetri. Galva gareni

apaļa, purns noapaļots, acis mazas, bet dzīvas; ļoti īsās, no-

apaļotas, ar ādas kroku aizslēdzamās ausis gandrīz pavisam

apslēptas spalvās, ķermenis diezgan slaiks, bet plakans,
aste vairāk vai mazāk ieapaļa, galotnē stipri sašaurināta;
īsās kājas, kuru pirksti līdz pat nagiem savienoti savā

starpā ar peldplēvi, min uz zemes ar visu pēdu. Diezgan
īsam un ļoti plakanam galvas kausam pakaļējā daļa attīstīta

neparasti stipri un plati, piere tikai nedaudz zemāka par

galvas vidu, priekšpusē nāsis tikko manāmi nokarenas.

Zobu sistēmā, kura sastāv no 36 zobiem, un proti, no trim

priekš-, viena acu-, trim starpzobiem, viena ciļņu zoba

un vēl viena dzerokļa katrā žoklī augšā un apakšā,

galējais augšējais priekšzobs ievērojami spēcīgāks par
četriem vidējiem, un otrais apakšējais priekšzobs drusku

izvirzīts atpakaļ ārā no zobu rindas; ļoti spēcīgi attīstītais

virsžokļa ciļņu zobs stāv šķērsām, ir četrstūrains, šķērs-
griezumā rombisks un tikai nedaudz platāks kā garš.
šo ģinti vēl raksturo kaila, tīklaini sasprēgājusi un pla-
kanām kārpām apklāta āda deguna galā virs spalvainas
lūpas malas, kuras abos sānos atveras garenās velvētās

nāsis. Nāšu forma ir no svara ūdru atšķiršanā
un ir noderējusi ģints iedalīšanai atsevišķās apakšģintīs.
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Ķermeni sedz bieza un cieši pieguļoša spalva, kas sastāv

no rupjām, cietām, spīdīgām tumši-brūnām virsspalvām;

viņas krāsa top drusku gaišāka tikai apakšā un zem kakla,

pie galvas sāniem pāriet baltpelēki brūnā, kamēr spalvā pa-

slēptās auss mala izskatās gaiši brūna; virs apakšlūpas
vidus atrodas gaišs, nespodri iebalts plankums; pie žoda

un starp apakšžokļa galiem izkaisīti atsevišķi, nekārtīgi,
tīri balti vai iebalti plankumi. Ļoti smalkā vilnas spalva

pie saknes gaišbrūni pelēka, galotnē tumšāk brūna. Da-

žiem ūdriem ir vairāk pelēkbrūna kā tumši brūna krāsa.

Sastopamas arī variācijas. Mūsu ūdrs apdzīvo visu Eiropu

un bez tam Ziemeļ- un Central-Āzijas lielāko daļu. Viņa
izplatīšanās apgabals austrumos iet līdz Amūras grīvai.

Liekas, ka polarzemēs viņš dziļi neiespiežas, lai gan atse-

višķi ūdri dzīvo vēl Lapzemē; Sibirijā viņš sastopams tikai

apmēram līdz polarriņķim. Vidus- un Dienvid-Eiropā viņš
mājo visos pārtiku sološos ūdeņos, arī bieži apdzīvotu

valstju apdzīvotāko vietu upēs un strautos; tikpat bieži

viņš sastopams arī piemērotās vietās Vidus-Āzijā.

Ūdrs visvairāk mīļo upes, kuru krasti uz tāliem gaba-
liem apauguši ar mežu. šeit viņš mājo apakšzemes alās,
kas ierīkotas gluži pēc viņa garšas un saskaņā ar viņa pa-

rašām. Izeja arvien atrodas zem ūdens līmeņa, parasti

pusmetra dziļumā. No šejienes slīpi uz augšu iet apmēram

divus metrus gara eja, kura ved uz ērtu midzeni,
kas parasti izklāts ar zāli un vienmēr tiek turēts sauss.

Otrā, šaura eja iet no midzeņa ārā uz krastu un gādā

par gaisa apmaiņu. Ūdrs parasti izlieto ūdens izskalotas

bedres un dobumus, kurus viņš vienkārši pagarina un pa-

plašina, rakdams un pārkozdams saknes; retos gadījumos

viņš apmetas arī atstātās lapsu un āpšu alās, ja tās nav

tāļu no ūdens. Visādā ziņā viņam ir vairākas alas, ja vien

ūdeņi nav bagāti ar zivīm, un viņš tā tad nav spiests iz-

darīt garākus sirojumus. Plūdos, kad ala pārplūst, viņš
uzkāpj tuvāk stāvošos kokos vai nobēg cauros stumbros

un šeit pavada laiku mierā un atpūtā pēc savām medību

gaitām ūdenī.
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Nodarīdams lielus zaudējumus, ūdrs kaitina zivju saim-

niecības īpašniekus un kaislīgos makšķerniekus, tomēr

dabas pētniekam viņš ir ļoti pievilcīgs. Viņa dzīves veids

ir tik īpatnējs, ka prasa sevišķu novērošanu, un tāpēc nevar

nesaistīt dabas mīļotāju, kuru šī dzīvnieka kaitīga darbība

neskar. Ūdrs ir visādi interesants: viņa dzīve un darbība

ūdenī, viņa kustības, viņa paņēmieni barības iegūšanā un

viņa garīgās spējas. Katrā ziņā viņš pieder pie mūsu pa-

saules daļas interesantākiem kustoņiem. Ka viņš ir īsts

ūdens dzīvnieks, to var jau redzēt, novērojot viņu uz saus-

zemes, īso kāju dēļ viņš iet līzdams, locīdamies līdzīgi

čūskai, tomēr diezgan ātri. Uz sniega un ledus viņš bieži

šļūc diezgan tāļu, un tad viņam ļoti noder gludā āda,
dažreiz jāpiepalīdz arī spēcīgai astei. Platā galva tiek nesta

tad nokārta, mugura tikai nedaudz saliekta, un tā viņš slīd

un klusi aizsteidzas pa savu ceļu īpatnējā veidā. Tomēr

nav jādomā, ka viņš būtu neveikls, jo viņa ķermeņa lunka-

nība parādās arī uz sauszemes. Savuķermeni viņš var griest
un grozīt neticāmi viegli un kā vien grib, un ir spējīgs
bez grūtībām piecelties stāvus, palikt šajā stāvoklī vairākas

minūtes un, nezaudējot līdzsvaru, pagriesties uz priekšu
un atpakaļ, grozīties un noliekties un atliekties. Tikai

ārkārtīgā vajadzības gadījumā viņš izlieto citu sauszemes

dzīvnieku paņēmienu: iecirzdams savus tomēr diezgan asos

nagus, viņš rāpjas slīpi stāvošos kokos, zināms gan, pa-

visam lempīgi un neveikli.

Pavisam citādi viņš kustas ūdenī, savā īstā elementā,
uz kurieni viņš bēg pat aiz visniecīgākā iemesla, lai aiz-

manītos no draudošām briesmām uz naidīgās sauszemes.

Viņa ķermeņa uzbūve teicami piemērota peldēšanai un nir-

šanai: čūskai līdzīgais ķermenis, ar īsām kājām, kuras

lielās peldplēves pārvērtušas par spēcīgiem airiem, ar spē-

cīgo un diezgan garo asti, kuru var lietot kā teicamu stūri,

un ar gludo un glumo spalvu apvieno sevī visu nepiecie-

šamo, kas vajadzīgs ātrai slīdēšanai pa ūdeni un viļņu šķel-
šanai. Laupījuma saķeršanai noder asie, teicamie un spē-

cīgie zobi, kuri nekad neizlaiž satverto, lai tas arī būtu

nezin cik gluds un glums. Dažreiz rodas izdevība, novērot
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viņa peldēšanu dzidrajos Alpu ezeru vai jūras ūdeņos.
Viņš peld tik veikli uz visām pusēm, ka piespiež zivis,
kurām viņš dzenas pakaļ, pielikt visus spēkus, ja tās grib
no viņa izmukt; un ja viņam laiku pa laikam nevajadzētu

uzpeldēt ūdens virspusē, lai ieelpotu gaisu, tad gan grūti
būtu atrast tik ātru zivi, kura spētu no viņa aizbēgt.
Ūdram ir pilnīgi vienalga, vai jāpeld uz augšu vai uz leju,
vai jāpagriežas uz sāniem, vai jāapsviežas atpakaļ; jo
ikkatra kustība, kādu vien mēs varam iedomāties, viņam ir

viegli izdarāma. Itkā rotaļādamies, viņš kustas ūdenī šurp
lielu patiku, apgriežas tā apkārt, ka nu guļ uz mugu-

un turp. Kā es pie noķertiem ūdriem esmu novērojis, tad

viņi dažreiz peld uz vieniem sāniem, un šķiet, ka bieži ar

ras, pie kam tas kājas pievelk pie krūtīm un tad peld vēl

labu gabalu uz priekšu ar astes palīdzību. Viņa platā galva
tad kustas bez mitēšanās, un dzīvnieka līdzība ar čūsku

top sevišķi uzkrītoša. Pat ilgāk ūdenī uzturoties, viņa
spalva paliek gluda un sausa. Tā vieta ūdenī, kur ūdrs peld,
ir viegli nosakāma, jo no turienes pastāvīgi paceļas gaisa

pūslīši un visa viņa spalva ir, tā sakot, pārklāta maziem gai-

sa pūslīšiem. Ziemu, kad ūdeņi ir aizsalusi, tas uzmeklē

ledū āliņģus, pa kuriem nolaižas ūdenī un pa kuriem at-

griežas atkal, lai ieelpotu gaisu, šādus āliņģus viņš
nemaldīgi prot atkal uzmeklēt, un prot tikpat labi atrast

arī citus vēl, kuri gadās pa ceļam. Pietiek, ja ālinģis
ir tikai tik vien liels, ka viņš varētu izbāzt savu de-

gunu, lai ieelpotu gaisu: tad aizsalušais ūdens krājums ir

pilnīgi piemērots, lai viņš te varētu medīt.

Brīvā dabā ūdra balss ir dzirdama daudz retāk, nekā

gūstā, kur viņu daudz vieglāk ir uzbudināt. Kad viņš jū-
tas īsti patīkami, tad viņš klusi irgo; kad tam gribas ēst,
vai kad kairina ēstgribu, tad viņš izgrūž skaļu brēcienu,
kas izklausās kā bieži un ātri viens otram pakaļraidīti bal-

sieni „girrk", un skan tik asi, ka ausīm nav panesams.

Dusmās viņš skaļi spiedz; iemīlējies viņš svilpo skaļi un pa-

tīkami.

Ūdra maņasir ļoti asas; viņš redz, dzird un saož sevišķi

labi. Jau vairāku simts soļu attālumā tas jūt cilvēka vai
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suņa tuvošanos, un šī parādība pamudina viņu bēgt ūdenī ar

vislielāko steigu. Neatlaidīgā vajāšana, kas viņam jācieš,
ir to padarījusi ļoti bailīgu, uzmanīgu, bet arī viltīgu, un tā

var gadīties, ka viņu var nogaidīt cauru dienu, un tomēr ne-

manīt. Dažreiz viņu var sastapt arī dienā ārpus alas vai

ūdens, kad omulīgi izstiepies uz kāda veca koka vai siek-

stas, viņš gozējas saulē, dažreiz pat tā aizmirzdamies, ka

cilvēks var piezagties klāt un nosist: tas gan tomēr ir

retos izņēmuma gadījumos. Parasti tikai pēc saules norie-

tēšanas viņš dodas uz zivju zveju, ar ko nodarbojas visu

nakti, vislabāk un visrosīgāk gan mēneša gaismā. Savu

medību laikā viņš, pie gadījuma, tuvojas arī cilvēku dzīves

vietām, pat līdz nedaudzu soļu attālumam, iziet cauri tām

apdzīvotām vietām, kas atrodas pie lielākām upēm, parasti
tā, ka cilvēks to nemaz nemana. Ja apstākļi spiež, viņš
savu mājokli taisa vecu dzirnavu tuvumā. J c k c 1 s stāsta,
ka viņš savu dzirnavu tuvumā esot nositis trīs jaunus, tikai

dažas dienas vecus ūdrus, un pastāsta arī par vairākiem

citiem līdzīgiem gadījumiem.
Veci ūdri parasti dzīvo vientuļi, vecas mātītes, turpretī,

ilgi klejo apkārt kopā ar saviem mazuļiem, vai savienojas
ar citām, vai arī pārošanās laikā ar citām un ar tēviņiem,
un tad zvejo kopīgi. Viņi peld pret straumi, un nereti tie

upi pamatīgi pārmeklē jūdzēm tālu no savas dzīves vietas;

zvejo arī jūdzi apkārt visās upītēs un dīķos, kas ietek gal-
venā upē, vai atrodas ar to sakarā. Vajadzības gadījumā,

ja rīts tos pārsteidz, tie pa dienu noslēpjas kādā niedrām

pieaugušā dīķī un nakti turpina atkal savu ceļojumu. Lielā-

kās upēs, piemēram tanīs, kuras ietek Zālā, tie parādās trīs

līdz četras jūdzes no ietekas un, īpašniekam to nemaz ne-

noj aužot, iznīcina visā klusībā kādā dīķī zivju lielāko daļu.
Lai gan ūdrs nav nebūt piemērots tālākiem ceļojumiem,
tomēr vajadzības gadījumā tas uzņemas arī tāļus gājie-

nus, lai no apgabaliem, kas nabagi zivīm, nokļūtu tādos,
kur zivju bagātība ir lielāka. „Viņš nebaidās," saka Je-

k c 1 s, „pat no augstām kalnāju mugurām, un pāriet pār

tām ar apbrīnojamu ātrumu, lai, piemēram, nokļūtu Ba-

vārijas augstienes kalnu upēs. Kā tikko uzkrītošā sniegā
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atstātās pēdas rādīja, tad šteigeras meža iecirkni Koppe-
vindā kādā atstātā āpšu alā bija apmetušies pāris ūdru, no

kurienes viens kādā naktī bija pārgājis no Kalnu-Ebrachas

caur Vidus-Ebrachu pār Vidus-Steinachu un Ašas upi uz

Heuchelheimas bagāto Ebrachu. No Achenas pie Chīm-

ezera ūdri nostaigā līdz pat Loferas upei Winkalā pie Kei-

tas, līdz Melnajai Achenai pie Rūpoldingas, līdz Sarkanai un

Baltai Traunai. Pēc štaudachas meža sarga Zollachera

novērojumiem, 1850. g. kāds liels ūdrs ir pārkāpis, iedams

pa vairāk kā pusotra metra dziļu sniegu, klinšaino, kalnu

kazām apdzīvoto Zīdlekas krauju Hochgernas kalnājā,

apmēram 1460metru virs jūras līmeņa, lai no Baltās Ache-

nas ielejas nokļūtu pa īsāko ceļu Eibelas ielejā otrpus krau-

jai, ar nolūku Eibelas upē nodarboties ar zveju. Te viņam
vajadzēja vismaz trīs stundas laika, lai tiktu augšā pa ļoti
stāvo un klinšaino sienu, un tad vēl divi stundas, lai pa

tikpat stāvu sienu nokļūtu lejā līdz Eibelas upes iztekai,

pa kuru upi viņš tad bij devies uz leju līdz viņas ietekai

Achenas upē. Spēcīgs kalnu medinieks varētu minēto ga-

balu šādos apstākļos noiet septiņās stundās, kāmēr lēnais

ūdrs, kas nav nemaz ceļojumiem pa kalnājiem radīts, no-

gāja šo ceļu, ieskaitot laiku, ko viņš ziedoja zivju zvejai, sa-

mērā īsā laika sprīdī, divpadsmit stundās, par ko pārsteig-
tais meža sargs Zollachers pats pārliecinājās, seko-

dams ūdrim pa svaigām pēdām. Pēc rajona mežsarga
Zachenbachera novērojumiem, 1840. gadā kāds liels

ūdrs ir devies no Aurachas upītes, kas tek caur Aurachas

ieleju pie šlīras ezera, pa dziļu sniegu un ļoti grūtos vie-

tējos apstākļos ceļā pāri par Hohenvaldenas kalnāju un

Ronbergu, kas atrodas tepat 1300 m virs jūras līmeņa, lai

nokļūtu labi attālā un zivīm ļoti bagātajā Leicachas upē,
kura atrodas iepretim, šis ceļa gabals, ko ūdrs bij nogājis
vienā naktī, ievērojot stāvās klinšu kraujas un dziļo sniega

segu, ir priekš ieraduša kalnos kāpēja vismazākais astoņas

stundas garš.
Ūdenī ūdrs ir tas pats, kas uz cietzemes lapsa ar lūsi

abi kopā. Seklos ūdeņos viņš zivis sadzen līčos, lai tad vi-

ņas tur vieglāki varētu noķert, vai arī plunčādamies sit
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ar asti vairākas reizes pa ūdens līmeni un baida zivis, ku-

ras salien krasta alās vai zem akmeņiem, kur tad viņas ka-

trā ziņā krīt ūdram par laupījumu. Dziļākos ūdeņos viņš
tām uzbrūk no upes dibena un saķer tās veikli aiz vēdera.

Nereti tas sēž uz siekstām un akmeņiem un glūn uz lau-

pījumu, un tiklīdz tas jau no tālienes pamana kādu zivi,
acumirklī nozūd zem ūdens, dzenas tai ātri kādu gabalu
pakaļ un saķer to, tiklīdz tā izbailēs mēģina kaut kur pa-

slēpties. Ja divi ūdri dzenas pakaļ lasim, tad viens peld

virs, otrs zem laša, un tā tie viņu ilgi dzenā, tik ilgi, kāmēr

viņš aiz noguruma vairs nespēj tālāk bēgt, un ir spiests bez

peretošanās padoties. Ja ūdram medībās jāiet vienam pa-

šam, bez savas sugas priekšstāvju palīdzības, tad viņš lie-

lākām zivīm, kuras slikti saredz to kas zem viņām, uzbrūk

no upes dibena un sagrābj viņas pēkšņi aiz vēdera. Mazā-

kās zivis viņš norij peldot, galvu drusku virs ūdens pacel-
dams; lielākās viņš mutē saņēmis iznes uz krasta, un tad te

tās arī apēd. Ēzdams viņš šo savu glumo laupījumu tura

priekškājām, un iesāk ēst no plecu daļas, gaļu noloba sā-

kot no pakauša un iet uz asti, un galvu un asti, kā arī pā-

rējās daļas pamet. Zivīm bagātās upēs viņš ir vēl kārāks,
un mielojas tikai ar labākajiem muguras gabaliem. Tad

gadās, ka viņš par dienu noķer vairākas lielas zivis un no

katras noēd tikai nelielu gabaliņu uz muguras. Kaut arī

būtu barības pārpilnība, ūdrs paliek tomēr uzticīgs savas

šķiras ierašām. Arī viņš slepkavo, kā es to novēroju pie

noķertiem ūdriem, tik ilgi, kāmēr vispāri viņa tuvumā kaut

kas dzīvs ūdenī ir vēl sastopams, un garām peldoša zivs

spēj viņu aizvilināt pat no visgārdākās maltītes un ierosi-

nāt uz jaunām medībām. Ja viņam nejauši gadās nonākt

mazu zivtiņu barā, tad viņš, cik vien ātri spēdams, ker

vienu pēc otras, steidzīgi aiznes viņas uz krastu, nokož,

atstāj guļot un dodas atkal ūdenī, lai turpinātu medības.

Lai gan zivis, sevišķi foreles, ir ūdra vismīļākā barība,
tomēr viņš ēdarī vēžus, vardes, ūdensžurkas, mazus un pat
lielākus putnus. Pat ar savām parasti nepiekoptājām medī-

bām viņš top kaitīgs. Tess m s stāsta: „Stutgartes
skaistos dārza dīķus daudz apdzīvo pieradināti un savvaļā
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dzīvojoši ūdensputni un zivis. Pirmos 1824. gada vasarā

sešas līdz septiņas nedēļas ilgi laupīja pa naktīm kāds ūdrs,
kaut gan viņa klātbūtni nevarēja novērot, šaī laikā tika

izpostītas kā salās, tā arī uz cietzemes visas pīļu ligzdas,
tika izdzertas olas un ievērojami samazinājās jauno pīļu
un zosu skaits, bet atrast kādas putnu atliekas nevarēja,

tāpat kā nevarēja atrast arī nekādu zivju atlieku, kuras

arī ūdrs šaī laikā ēda. Turpretim katru dienutika atrastas

gan divi līdz septiņas vecas pīles, kurām bija noēsta tikai

galva un kakls, tāpat stipri ievainotas zosis un gulbji, kuri

drīz vien no ievainojumiem nobeidzās. Beidzot turpat dzī-

vojošais galma virsdārznieks B o š s nolēma šo vietu kādā

gaišā mēneša naktī novērot. No pulksten deviņiem līdz

apmēram divpadsmitiem ūdensputni tika pastāvīgi trau-

cēti un dzīti no vienas vietas uz otru. Bez apstājas bija
dzirdami izbaiļu kliedzieni, sevišķi kliedza jaunās pīles.
Miers iestājās tikai tad, kad visi ūdens putni bija pārbēguši
uz cietzemi. Līdz šim nebija bijis iespējams atrast iemeslu,
kas putnus bija novedis tādās izbailēs, un B o š a kungs vel-

tīgi nopūlējās sadzīt putnus atpakaļ dīķī. Pēc pulkstens

vieniem, netāļu no mednieka paslēptuves, ūdenī nolaidās

kāda meža pīle. Drīz pēc tam viņš nomanīja ūdenī šauru

ūdens strāvu, kura tomēr nesacēla ne mazākā trokšņa, un

tā izskatījās, itkā tuvu zem līmeņa peldētu kāda liela zivs,

starpība bij tikai, ka strāva kustējās daudz ātrāk, nekā tas

būtu bijis zivij ūdeni sakustinot.

Tiklīdz pīle šo ūdens strāvošanu pamanīja, tā ātri pa-

cēlās un aizlaidās. Strāva nāca Boš a m arvien tuvāk, un

beidzot viņš uz to izšāva rupju skrošu lādiņu. Pēc šāviena

ūdens palika mierā; Bo š s paņēma laivu, nobrauca līdz tai

vietai un ar lādējamo spieķi, kura galā atradās āķis, ūdeni

pārmeklēja. Drīz viņš sataustīja kādu mīkstu masu, uz-

dūra to un izvilka no ūdens vīriešu kārtas ūdri. No šī laika

viss nemiers un postījumi pie ūdensputniem izbeidzās."

Vai ūdris brīvībā dzīvodams ēd arī auguvielas, es no-

tekti nevaru pateikt; bet es esmu novērojis, ka gūstā viņš
gan šādu barību neapsmādē. Tiem, kurus es kopu, bur-

kāns bija iemīļota barība, un bumbieri, plūmes un ķirši —
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gārdums. Tā kā lielākā cauņu daļa atrod augu vielas par

patīkamām, tad, domāju, var pieņemt, ka arī brīvībā dzī-

vojošā ūdens caune neatstās augļus un citas tiem līdzīgas
stādu vielas zemē guļot.

Noteikta laika, kad ūdri pārojas, nav; jo jaunus ūdrus

vas sastapt katrā gada laikā. Parasti gan pārošanās laiks

iekrīt februāra beigās vai marta sākumā. Tēviņš ar mā-

tīti savstarpēji sasaucas ar stipru un ilgstošu svilpienu,
un tad tie savā starpā mīlīgi rotaļājas pa ūdeni. Viņi dzenā

viens otru, ķircinās un jokojas; mātīte klīrīgi aizbēg, tē-

viņš top straujš, līdz beidzot viņš uzvar un kā algu iegūst
mātītes uzticību. Deviņas nedēļas pēc pārošanās, pie mums

parasti maijā kādā drošā vietā, t. i. savā mājoklī, kas uz-

celts krastā, zem veciem kokiem vai lielām saknēm un

mīksti un silti ar zāli izpolsterēts, mātītei pidzimst divi līdz

četri akli mazuļi. Māte viņus ļoti mīl un kopj ar vislielāko

rūpību. Bailīgi viņa pūlas savu mītni labi noslēpt, un, lai

to nevarētu atklāt, tad tās tuvumā viņa nekad neatstāj ne-

kādas sava laupījuma pēdas, nedz arī savus izkārnījumus.
Pēc apmēram deviņām vai desmit dienām piemīlīgie mazuļi
atver savas acis, un pēc astoņām nedēļām māte tos ved uz

zivju zveju. Viņi vēl apmēram pusgadu paliek veco uz-

raudzībā, un pēdējie mazos apmāca labi visās amata māk-

slās. Trešajā gadā tie jau ir pieauguši, vai, mazākais, viņi
ir jau spējīgi vairoties.

Jauni, no midzeņa izņemti un ar pienu un maizi barojot
audzēti ūdri var tapt ļoti lēni. Ķīnieši kādai šīs ģints sugai
liek zvejot zivis, un pat pie mums dažreiz ūdri izlieto šim

pašam mērķim. Pieradināts, ūdrs ir ļoti piemīlīgs un pa-
tīkams dzīvnieks. Viņš ātri iemācas pazīt savu kungu un

beidzot, kā uzticams suns, seko savam kungam uz katra

katra soļa. Viņš gandrīz labāk pierod pie piena un augu,

nekā pie dzīvnieku barības, un viņu var novest pat tiktāļ,
ka viņš zivis nemaz neaiztiek. Pieradinātu ūdri ir ļoti viegli
iemācīt zivis ķert. Jaunībā tāds ūdrs nekad nedabon ēst

zivis, un viņu baro tikai ar pienu un maizi. Kad viņš jau
ir labi paaudzis, tam nomet priekšā no jēlas ādas pakaļ-
taisītu zivi un mēģina to piedabūt tik tāļu, ka viņš ar šo
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priekšmetu iesāk rotaļāties. Vēlāk šī zivs, kas noder ūdra

apmācībai, tiek mesta ūdenī, un beidzot viņas vietā tiek

dota īsta, bet nedzīva zivs. Ja ūdrs to ņem, tad viņu
iemet ūdenī un liek, lai viņš to no turienes iznes ārā. Bei-

dzot ielaiž dzīvas zivis kādā ūdens rezervuārā, un ielaiž

tur ūdru. No šī laika sākot nav vairs grūti ūdru sūtīt arī

lielākos dīķos, ezeros un upēs, un ja vien pietiek pacietī-

bas, viņu var izmācīt tik tāļu, ka viņš suņa sabiedrībā ies

arī uz citādām medībām, un, tāpat kā suns, iznesīs pīles,
kas nošautas virs ūdens un tanī iekritušas. Ir zināmi pat
tādi piemēri, kur viņš, tāpat kā suns, ir ticis izlietots mājas

apsargāšanai.
Patīkamākais no visiem nostāstiem par pieradinātu

ūdru ir no poļu muižnieka un maršāla Chrisostoma

Pass cka: ~1868. gadā, kad es vēl Ocovkā dzīvoju, ka-

ralis bij pie manis atsūtījis Strascevski kungu ar

kādu vēstuli; arī galma stalmeistars bija man atrakstījis
un lūdzis, lai es karalim dāvinot savu ūdru, par ko es sa-

ņemšot no karaļa visādu žēlastību. Man vajadzēja sevi pie-

spiest un savu mīluli atdot. Mēs iedzērām drusku degvīna

un devāmies uz pļavām, jo ūdra nebija mājās, viņš lož-

ņāja pa dīķiem. Es viņu pasaucu viņa vārdā „Vurm";

viņš iznāca no niedrāja, ķepurojās ap mani un sekoja man

līdzi istabā. Strascevskis bija ļoti izbrīnējies un ie-

saucās: „Cik mīļš būs karalim šis dzīvnieks, tādēļ, ka viņš
ir tik lēns." Es atbildēju: ~Tu redzi un slavē tikai viņa
lēnumu, bet tu viņu vēl vairāk slavēsi, kad iepazīsies ar ci-

tām viņa īpašībām." Mēs nogājām pie nākošā dīķa un pa-

likām stāvot uz dambja. Es iesaucos: „Vurm, man vaja-

dzīgas zivis viesiem, lec ūdenī!" Ūdrs ielēca ūdenī un iz-

nesa papriekšu vienu balto sapalu. Kad es saucu otru reizi,

viņš iznesa vienu mazu līdaku un trešo reizi vidēja lieluma

līdaku, ko viņš bija ievainojis kaklā. Strascevskis

sita sev pa pieri un ieisaucās: „žēlīgais Dievs, ko es redzu 1"

Es jautāju: „Vai tu gribi, lai viņš iznes vēl vairāk zivju?

jo viņš nes tik daudz, cik man ir vajadzīgs." Stras-

cevskis bija bezgala priecīgs, jo viņš domāja, ka viņš,
aprakstīdams šī dzīvnieka īpašības, karali pārsteigs, un tā-
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pēc es viņam pirms aizceļošanas parādīju visas šī dzīvnieka

īpašības.
Strascevskis devās pie karaļa un izstāstīja vi-

ņam visu, ko bija redzējis un dzirdējis. Karalis bija licis,
lai man rakstiski pieprasot, cik es par savu ūdri gribot.
Arī galma stalmeistars Piekar sk i s man rastīja: „No
Dieva puses, neatteic Tu karaļa lūgumam, atdod viņam
ūdru, jo citādi tev nebūs nekāda miera!" Strascevskis man

nogādāja šīs vēstules un pastāstīja, ka karalis arvien at-

kārtojot: „bis dat, qui cito dat." (Kas ātri dod, tas dod

divkārtīgi.) Karalis tad arī lika no Javorovas atvest divi

ļoti skaistus turku zirgus, ļoti grezni apseglotus, un atsū-

tīja man viņus kā pretdāvanu. Es aizsūtīju savu ūdru jau-

najā dienestā. Viņš pie tā negribēja visai labprāt pierast,

jo vedot caur ciemu, viņš sprostā bļāva un trokšņoja. Dzīv-

nieks sērojās un novājēja. Kad viņu novedapie karaļa, tad

karalis bezgala priecājās un izsaucās: „Dzīvnieciņš izska-

tās noliesējis, bet tam katrā ziņā jātop labākam." Katram,
kas viņu aiztika, ūdrs koda rokā. Bet kad karalis viņu
glāstīja, tad viņš tam pieglaudās; karalis par to ļoti prie-

cājās, glāstīja to vēl, pavēlēja atnest ēdienus un deva tos

viņam gabaliņiem, un šo to ūdrs arī apēda. Brīvi un ne no

viena nekavēts, viņš divi dienas staigāja pa istabām; vi-

ņam tika nolikti trauki ar ūdeni, kuros tika ielaistas ma-

zas zivtiņas un vēži. Tad ūdris papriecājās un nesa zivis

no traukiem ārā. Karalis sacija savai laulātai draudzenei:

„Mīļā Marija, es neēdīšu vairs citas zivis, kā tikai tās, ko

ūdrs noķers. Rīt mēs brauksim uz Vilanovu, lai redzētu,
ko ūdrs no zvejas saprot." Bet ūdrs nākošā naktī bija no

pils izbēdzis un maldījies apkārt, kāmēr viņu bija nositis

kāds dragūns, kas nebija zinājis, ka tas ir pieradināts.
Ādu viņš tūlīt bija pārdevis kādam žīdam. Kad pilī visi bij

piecēlušies un ūdru vairs neatrada, tad sacēlās liela klieg-
šana un uztraukums un uz visām pusēm tika izsūtīti meklē-

tāji. Viņi atron žīdu un dragūnu, saķer tos cieti un noved

pie karaļa. Tiklīdz karalis ieraudzīja ādu, viņš aizsedza

acis ar vienu roku, ieķērās matos ar otru un iesaucās: „Sit

nost, kas ir vēl godīgs cilvēks, cērt, kas vēl tic Dievam!"
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Dragūnam tika piespriests nāves sods nošaujot. Bet te pie

karaļa ieradās priesteris, biktstēvs un bīskapi, kas lūdza

karali apdomāt to, ka dragūns apgrēkojies tikai aiz nezinā-

šanas. Beidzot viņi panāca, ka dragūns netika vis nošauts,
bet tikai krietni nopērts."

Lielo postījumu dēļ, ko ūdrs nodara, viņš tiek katrā

laikā medīts bez žēlastības. Viņa viltība padara dažus no

tiem medību paņēmieniem, kādus parasti lieto, par garlaicī-

giem vai arī par nederīgiem. Tas ir ļoti rets gadījums, ka

ūdru var nošaut gaidot uz to, jo. tiklīdz viņš saož cilvēka

tuvumu, viņš nemaz nerādās. Ziemu viņam daudz vieglāk

uzglūnēt, sevišķi, ja to izdara pie āliņģiem. Vienmēr šā-

vējam jābūt vēja aizsardzībā, ja viņš grib nokļūt pie mēr-

ķa. Visbiežāk ūdru ķer ar šķīvju dzelžiem, ko viņa iz-

kāpšanas vietā novieto ūdenī bez ēsmas tā, lai tie atrastos

pieci centimetri zem ūdens. Dzelzi apsedz pavisam ar sū-

nām. Ja šādas lamatas var izlikt kādā upē vai grāvī, caur

kuru ūdrs dodas cauri zvejodams, tad tas ir vēl jo labāk.

Tad ceļu ar pāļu palīdzību tik tāļu sašaurina, ka dzīvniekam

ir jāiet pāri dzelžiem. Pēdējie tiek, lai gan ar apšaubāmiem

panākumiem, iesmaržoti, ierīvējot viņus no visām pusēm
vai nu ar savvaļā augošo krūzmētru, vai arī ar taukiem, ku-

riem piemaisīta baldriāna sakne, bebra tauki, kampars vai

arī zirdzenāju sakne. Izlieto arī ūdra paša izkārnījumus,
maisītus ar sagrūztu baldriāna sakni un balto zivju trānu,
vai arī tīrā miezerī sagrūž kopā līdakas aknas, karpu žulti,

vēžu olas un ūdra izkārnījumus, un ar to tad iesmērē dzel-

žus. Vairāk kā ar iesmaržošanu panākumi ir nodrošināti

tad, ja pareizi izvēlas vietu, kur dzelžus izlikt. Piedzīvo-

juši ūdru ķērāji novēro savu medījumu ļoti rūpīgi, viņam
iznākot un ieejot, un šīs vietas tuvumā tad izliek dzelžus

ūdenī bez kādas iesmaržošanas, un viņi iegūst daudz vairāk

ūdru, nekā jaunie, nepiedzīvojušie ar visu iesmaržošanu.

Dažreiz vienu otru ūdru var noķert arī murdā vai mais-

veidīgos zivju tīklos, kur viņš iekļūst zivīm pakaļ dzenoties,

un, neatrazdams no turienes vairs izeju, noslāpst tur. Manā

dzimtenē kādu ūdru izvilak no ūdens ar makšķeri, šur un

tur viņu var pārsteigt arī viņa ceļojumuos pa sauszemi, to-
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mēr, suņi tikai reti seko viņa pēdām, jo suņiem pretīgi ūdra

izgarojumi un viņi baidās no šī dzīvnieka kodieniem, šaurā

vietā iedzīts, ūdrs ir pretinieks, kurš var iedvest bailes, jo

viņš uzņemas ikkatru cīņu un ar saviem stiprajiem zobiem

var bīstami ievainot. To piedzīvoja kāds mednieks, kurš

ūdru, ko viņa suns bija dzinis, saķēra tanī brīdī, kad viņš
gribēja pašlaik lekt ūdenī. Vīrs bija dzīvnieku saķēris aiz

astes, bet pēdējais zibeņa ātrumā apsviedās apkārt, saķēra
roku un turpat uz vietas nokoda īkšķa pēdējo locekli. Ko

ūdrs ir saķēris, to viņš vairs nelaiž vaļā, tad viņš drīzāk

ļauj sevi nosist.

Jau vecākos medību likumos ir noteikti pavēlēts ūdrus

pēc iespējas iznīdēt, un katram mediniekam vai ķērājam
tiek piesolīta pēc iespējas palīdzība. Agrākos gadu simte-

ņos, pēc Jekc1a ziņām, ūdru medības pieskaitīja zivju

zvejai, jo viņām bija jānāk par labu tiem, kas no ūdra dar-

bības visvairāk cieta. Bij tomēr sevišķi ūdru mednieki,
bet viņi bij padoti zvejas meistariem un tika cienīti mazāk

par citiem medniekiem. Kā atlīdzība tiem tika izmaksāta

ļoti niecīga suma; tomēr viņiem bija tiesības dzīvnieka

ādu un citas noderīgās daļas izmantot savām vajadzībām.
Ūdru gaļa kādreiz bija ļoti cenā Bavārijā un švābu zemē,

un tika pirkta priekš klosteriem par vienu guldeni mār-

ciņā, kur to izlietoja kā iemīļotu gavēņaēdienu. Pēc Ra d-

de s ziņām, ūdra un lūša ādas ļoti cienītas pie visām mon-

goļu tautām, kuras maksā par tām nesalīdzināmi dārgāk,
kā Eiropas tirgotāji. Ūdra ādu visvairāk izlieto kažoku un

ziemas uzvalku apšuvumiem, Dienvidus-Vācijā tā saucama-

jām ūdru cepurēm, tādām, kādas lieto vīrieši un sievietes

Hessenā, Bavārijā un švābu zemē; Ziemeļ-Vācijā tās iz-

lieto kažoku apkaklēm un līdzīgām vajadzībām, Ķīnā —

cepuru apšuvumiem, un beidzot Kamčatkā viņās iepakā ļoti
dārgās Sibirijas caunes ādas, jo domā, ka viņas uzsūcot

sevī visu mitrumu un ka tāpēc Sibirijas caunes ādas skaisti

uzglabājoties. No astes spalvām izgatavo otes krāsotājiem,
un no viļņveidīgās spalvas — ļoti skaistas un izturīgas ce-

pures. Nepamatots ir ieskats, ka to ūdru ādas labākas,

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VI.
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kuri dzīvo pie mazām upēm un upītēm, nekā to, kuri dzīvo

pie lielajām upēm un ezeriem.

Ūdrs bija pazīstams jau senajiem grieķiem un ro-

miešiem, lai gan viņi par tā dzīvi sastāstījuši daudz pasaku.
Tā viņi tecēja, ka mūsu dzīvnieks uzbrūkot pat cilvēkam,
un kad viņš to esot saķēris saviem briesmīgajiem zobiem,
tad ātrāk vajā nelaižot, kāmēr neesot izdzirdis salauzto

kaulu krakšķēšanu, un tamlīdzīgi.

Papildinot mūsu ūdens caunes vispārējo dzīves ainu,
es te gribu aprakstīt vēl kādu sugu, proti lon tr v jeb
ariranha (saki ariranje), no Brazilijas (Lutra brasi-

liensis). Starpība starp mūsu un Brazilijas ūdru ir ļoti
niecīga un galvenā kārtā aprobežojas ar galvas un astes

izveidojumiem: galva, salīdzinot ar mūsu ūdru, liekas apa-

ļāka un ne tik daudz plakani saspiesta, aste — abās pusēs
asākām malām, vai arī saspiesta no augšas uz apakšu. īsās,
skaistās spalvas krāsa ir šokolādes brūna, apakšā drusku

gaišāka; apakšžoklis izskatās iedzeltēns vai balts, un visa

kakla apakšējā daļa līdz pat krūtīm uzrāda iegarenus, pa-

rasti ļoti mainīgus, iebaltus laukumus. Nāk priekšā arī

šīs sugas pasugas. Salīdzinot ar mūsu ūdru, ariranha šķiet
kā milzis: viņa ķermeņa kopējais garums ir 1,5 līdz 1,7

metri, no kuriem uz asti jārēķina 55 līdz 63 centimetri. Ari-

ranha sevišķi apdzīvo lielas upes zemajos līdzenumus un

še tad visvairāk mīl upju mierīgās attekas, bet paceļas arī

kalnājos ne visai augstu.

Mūsu ūdrs un vairāki viņa radinieki dzīvo itin visur

un pat jūrā, bet viena suga no viņu apakšdzimtas pieder
bez izņēmuma jūrai. Jūras ūdrs jeb kalans (Lutra
bez izņēmuma, jūrai. Jūras ūdrs jeb kanāls (Lutra

lutris) ir starploceklis starp ūdriem un roņiem. Galva

drusku saspiesta, tomēr apaļāka kā saldūdeņu ūdriem, kakls

ļoti īss un resns, ķermenis bluķa veidīgs, aste īsa, resna,

saspiesta, ķīļveidīgi smaila un biezi ar spalvām apaugusi,

priekšējais kāju pāris vēl maz, bet pakaļējais ļoti īpatnēji
veidots. Kāmēr priekšējās kājas atšķiras no upes ūdra

kājām ar īsākiem pirkstiem, kas savā starpā savienoti ar
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tulznainu, apakšpusē kailu ādu, un ar mazajiem un nestip-

rajiem nagiem, tikmēr pakaļējās izskatās spurāmlīdzlgas,
mazākais tikpat kā roņiem, no kuru pakaļējām ai r -

ķetnām viņas atšķiras caur to, ka pirksti sākot no iekšas

un uz ārieni pakāpeniski pieņemas garumā. Savā ziņā jū-

ras ūdra pakaļējā kāja līdzinās tādai pašai bebra kājai, bet

viņa tomēr augšā un apakšā ir pārklāta ar īsu, biezu, zī-

dainu spalvu. Spalva sastāv no gariem, stīviem sariem

melni-brūnā krāsā, ar baltiem galiem, kādēļ krāsa liekas

būt ar baltiem raibumiem, un no ļoti smalkas viļņveidīgās

spalvas. — Jauniem dzīvniekiem ir gara, rupja un balta

spalva, kura tad smalko, brūno vilnu pilnīgi apsedz. Pie-

auguši jūras ūdri sasniedz vismaz pusotra metra lielu ķer-
meņa garumu, no kuriem 30 centimetri nāk uz astes rēķina,
un 30 līdz 40 kilogramu smagumu.

Jūras ūdra izplatīšanās apgabals aprobežots ar Klusā

okeāna ziemeļu daļu, Kalifornijas ziemeļu piekrasti un sa-

lām, un piekrasti no šejienes sākot un uz ziemeļiem kā Zie-

meļ-Amerikas, tā arī Āzijas pusē. Gar Amerikas piekrasti

viņš nonāk vairāk uz dienvidiem nekā gar Āzijas piekrasti,
bet arī tur viņš top gadu no gada retāks.

„Dzīvē," saka šte 11 er s, „jūras ūdrs ir tikpat skaists

un patīkams, cik visā savā būtībā jautrs un draiskulīgs,
turklāt viņš ir ļoti pieglaudīgs un piemīlīgs dzīvnieks. Kad

redz viņu skrejot, tad viņa spalvas spīdums pārspēj pat vis-

melnāko samtu. Pa lielākai daļai visa ģimene guļ kopā:

tēviņš ar savu mātīti, jaunajiem pusaudžiem jeb „košlokis",
un pavisam mazajiem zīdaiņiem „medvedkis". Tēviņš ap-

mīļo mātīti glāstiem, priekšējās kājas izlietodams roku

vietā, un nereti uzgulstas viņai virsū, bet viņa tēviņu, jo-
kodamās un izlikdamās klīrīga, nogrūž nost un kavējas ar

jaunajiem, kā jau īsti mīlīga māte. Vecāku mīlestība uz

bērniem ir tik liela, ka viņi bērnu dēļ, ja tie tiek atņemti,
dodas pat acīmredzamās nāves briesmās un sāk pat gandrīz
kā mazs bērns skaļi raudāt. Viņi sēro tik stipri, kā mēs to

no samērā drošiem piemēriem esam redzējuši, ka desmit

līdz četrpadsmit dienu laikā izkalst kā ģindeņi, paliek slimi

un vārgi un negrib pat no cietzemes bēgt prom. Veselu
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gadu viņus redz kopā ar jauniem ūdriem. Viņi dzemdē ti-

kai vienu bērnu un uz cietzemes. Viņš piedzimst jau re-

dzīgs un ar visiem zobiem. Mātītes savus mazuļus nes mutē,
bet jūrā viņas guļ augšpēdu un nes jaunos starp priekš-
kājām tāpat, kā māte parasti tur savu bērnu rokās. Viņas
arī rotaļājas ar tiem tāpat kā mīļas mātes, sviež viņus gaisā
un ķer atkal kā bumbas, grūž ūdenī, lai mācas peldēt un

ņem viņus atkal pie sevis, kad tie ir noguruši, un skūpsta
tos tāpat kā cilvēks. Lai arī mednieks diezin kā viņai ietu

virsū ūdenī vai uz cietzemes, mutē nestais bērns netiek

tomēr laists vaļā, un tas notiek tikai vislielākās briesmās

vai iestājoties nāvei, un tāpēc arī tik daudz aiziet bojā.
Es tiku mātītēm ar nodomuatņēmis viņu mazos, lai redzētu,
ko viņas darīs. Viņas vaimanāja kā apbēdināts cilvēks un

sekoja man iztālēm kā suņi, kad es viņu mazos nesu prom.
Turklāt viņas sauca savus mazos ar" to vaidu, par kuru es

jau iepriekš minēju. Kad mazie tādā pat kārtā atbildēja,
es viņus noliku zemē; tad tūlīt mātes pienāca un

bija gatavas tos nest prom. Bēgot viņas zīdaiņus ņemmutē,
bet lielākos dzen sev pa priekšu. Kādreiz ez redzēju vienu

māti ar savu bērnu guļam. Kad es tuvojos, tā mēģināja
mazo atmodināt; be tā kā tas negribēja bēgt, bet gulēt,

viņa to sēķēra ar priekškājām un ievēla jūrā kā kādu ak-

meni. Ja viņām smaida tā laime no mednieka izmukt, tad,
tiklīdz tās sasniedz jūru, viņas sāk savu vajātāju izsmiet,
ka šaī skatā nolūkojoties var just sevišķu patiku. Te vi-

ņas jūrā nostājas vertikāli kā cilvēks un lēkā līdz ar viļ-
ņiem, tura arī vienu priekškāju virs acīm, itkā gribēdamas

pret sauli kādu labi saskatīt. Te viņas apmetas uz mugu-

ras un kasa ar priekškājām vēderu un kaunumu, kā to mēdz

darīt mērkaķi. Tad viņas savus bērnus sviež ūdenī un atkal

tos saķer, un t. t. Ja kādu jūras ūdru panāk un viņš redz,
ka nevarēs vairs izmukt, tad viņš pūš un šņāc kā saniknots

kaķis. Kad viņš dabon kādu sitienu, tad sagatavojas uz

miršanu tādākārtā, ka noliekas uz sāniem, pievelk sev klāt

pakaļkājas un ar priekškājām aizsedz acis. Nedzīvs viņš

guļ kā cilvēks izstiepies visā garumā, ar krustiski saliktām

priekškājām.
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Jūras ūdra barība sastāv no jūras vēžiem, gliemjiem,
nelielām zivīm, un mazāk no jūras zālēm vai gaļas. Es ne-

šaubos, ka, ja gribētu tam ziedot līdzekļus un šos dzīvnie-

kus pārvestu uz Krieviju, viņus varētu pieradināt, pat
varbūt, tie vairotos kādā dīķī vai upē. Jo viņi daudz neko

neiztaisa par jūras ūdeni, un es esmu redzējis, ka viņi vai-

rākas dienas ir uzturējušies uz salām un mazās upēs. Vis-

pāri šis dzīvnieks ir pelnījis, ka mēs viņu sevišķi ievē-

rojam, jo seši mēneši viņš bija mūsu vienīgā barība un

tiem, kas cieta zobu puves, viņš noderēja arī kā ārstniecī-

bas līdzeklis.

Jūras ūdra kustības ir ārkārtīgi patīkamas un ātras.

Viņš peld priekšzīmīgi un skrej ļoti ātri, un nav skaistāka

skata, kā redzēt šo, kā melnu zīdu spīdošo dzīvnieku, kad

viņš skrej. Pie tam vēl ievērības cienīgs ir tas apstāklis,

ka, jo skaistāka ir dzīvnieka spalva, jo dzīvāks, viltīgāks

un ātrāks viņš ir. Pavisam baltie, sevišķi vecie, ir vislie-

lākā mērā viltīgi,- un tos gandrīz nemaz na viespējams no-

ķert. Sliktākie, kuru spalva ir tikai brūna krāsā, ir pa
lielākai daļai kūtri, miegaini un muļķīgi, pastāvīgi guļ uz

ledus vai klintīm, iet lēnāk un viegli ļaujas noķerties, itkā

tie jau zinātu, ka viņiem neviens sevišķi pakaļ nedzenas.

Guļot uz cietzemes, tie ir saritinājušies līki kā suņi. Kad

viņi iznāk no jūras, tad nopurinās un notīra sevi ar priekš-

kājām tāpat kā kaķi. Viņi skrej ļoti ātri, bet daudzreiz

apveļas. Ja viņiem ceļu atpakaļ uz jūru nogriež, tie paliek

stāvot, izmet kaķa kūkumu, šņāc un draud skriet ienaidnie-

kam virsū. Bet vajag tiem tikai vienreiz iesist pa galvu,

un viņi jau nokrīt gar zemi kā beigti un aizsedz acis

ķetnām. Pa muguru viņi pacietīgi atļauj sev sist; bet,
tiklīdz trāpa pa asti, tad viņi apgriežas apkārt un tur va-

jātājam pretī pieri, kas izskatās diezgan jocīgi; dažreiz

viņi pēc pirmā sitiena izliekas par mirušiem —un aiz-

skrien, tiklīdz redz, ka mednieks jau nodarbojas ar citiem.

Mēs viņus sadzinām šaurā vietā un pacēlām kokus itkā uz

sišanu: viņi pieplaka pie zemes, luncinājās, skatījās vis-

apkārt un ļoti lēnām un pazemīgi, tikpat kā suņi, aizlīda
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mums garām. Tiklīdz tie redzēja, ka briesmas tiem vairs

nedraud, viņi lieliem lēcieniem devās uz jūru."
*

Nevar sacīt, ka kāds cauņu dzimtas loceklis izplatītu

sevišķi patīkamu smaržu; mēs atrodam, turpretim, jau
starp tām sugām, kas dzīvo pie mums, arī tādas, kuras sauc

par „smirdoņiem" un kuras nes šo vārdu ar pilnu tiesību.

Bet kas gan ir mūsu sesks, salīdzinot ar dažiem saviem ra-

diniekiem, kuri dzīvo Amerikā un Āfrikā! Tie ir īstie

smird o ņ i. Ja lasa par to, kādu riebumu viņi izplata
tiklīdz parādās, tad tik īsti var saprast, ko nozīmē viens

īsts, smirdošu šķidrumu atdalošs dziedzeris. Visi Amerikas

ceļotāju un dabaspētnieku nostāsti šaī ziņā pilnīgi saskan,
un mes nemaz nevaram iedomāties, kādu iespaidu atstāj
šo dzīvnieku dziedzeru atdalījumi.

Neviena ķimiķa virtuve, neviena mēslu bedre, ne-

viens maitu lauks, īsi sakot, neviena tāda smaka uz zemes

lodes nav pazīstama, kas stiprumā un neciešamībā varētu

līdzināties tai smakai, ko izplata šie ārēji tik glītie smir-

do ņ i un kas var iespiesties kādā priekšmētā nedēļām
un mēnešiem ilgi. šo smaku apzīmē ar vārdu „mēra smaka",

jo patiesi, ja kādam ir bijusi tā nelaime, nākt tuvākā sa-

karā ar smirdoni, tad citi no viņa vairas kā no mēra ap-

sēsta. Neskatoties uz viņu mazo augumu, smirdoni ir cil-

vēkam spēcīgi un ievērojami pretinieki, jo kuru viņi ar

savu briesmīgo šķidrumu apšļāc, tas ir tikpat kā no sabie-

drības izstumts, un tie viņam ir uzlikuši tādu sodu, ka ne-

viens cits nevarētu vis uzlikt tik viegli vēl lielāku. Viņi ir

spējīgi pat veselu māju padarīt neapdzīvojamu, vai arī ar

dārgiem audumiem piekrautu noliktavu padarīt pilnīgi ne-

vērtīgu.

Pēc Greija (Gray), smirdoni sastāda atsevišķu
apakšdzimtu un atšķiras no saviem tuvākiem radiniekiem

āpšiem ar manāmi slaikāku ķermeni, garu, biezām spalvām

apklātu asti, lielu, uzpūstu degunu, melnu pamata krāsu un

baltām strīpām. Galva, salīdzinot ar ķermeni, ir maza un

smaila, deguns uskrītoši neglīts, kails un resns, itkā uz-

pampis ; acis ar caururbjoši asu skatu, ausis īsas un noapa-
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ļotas; īsās kājas nobeidzas vidēji lielām ķetnām, ar pie-
ciem, maz atdalītiem, gandrīz viens ar otru saaugušiem
pirkstiem, kuri nobeidzas diezgan gariem, bet nekādā ziņā
spēcīgiem, mazliet ielīkiem nagiem, un pēdām, kur vismaz

leteni ir kaili.

Ar savu dzerokļu īpatnībām viņa zobi viegli un spilgti
atšķirami no pārējo cauņu zobiem. Dziedzeri, kas atdala

smirdošo šķidrumu, ir samērā lieli, atveras iekšķīgi, tūpļa
zarnā, un tos savelk ar sevišķa muskuļa palīdzību. Katrs

dziedzeris, pēc H c z c ļ a, ir tukša telpa, apmēram valrieksta

lielumā, kuras sieniņas ir pārklātas ar dziedzeru kārtu un

kura ārpusē apņemta ar stipru muskulatūru. Tukšā telpa
satur dzeltēnu, eļļai līdzīgu šķidrumu, kurš muskuli savel-

kot var tikt aizšļākts vairākus metrus tāļu. Tūpļa tuvu-

mā šis šķidrums izplūst kā tieva, dzeltēna strūkla, kura tā-

lāk pārvēršas smalkā lietū, tā, kā kad mēs izšļircam no

mutes ūdeni un apslakam lielu laukumu. Vecākiem dzīv-

niekiem un tēviņiem šis briesmīgais šķidrums esot stiprāks,
nekā jaunajiem un mātītēm; viņa iespaids esot stiprāks
arī vaislošanās laikā.

Par īstiem meža dzīvniekiem smirdošās caunes nevar

uzlūkot; stepju apgabalus viņa mīl labāk, kā mūža mežu,
Amerikā kamposu apgabalus, Āfrikā stepes. Dienas

laikā viņi guļ paslēpušies cauros kokos, klinšu aizās un alās,
kuras paši sev zemē izrakuši; naktīs tie top mundri un

jautri lēkā šurp un turp, lai iegūtu sev laupījumu. Viņu
parastā barība ir tārpi, kukaiņi, abinieki, putni un zīdītāji;
tomēr viņi ēd arī ogas un saknes. Tikai tad, kad tos kai-

tina, vai kad tie redz ka top vajāti, un tāpēc nonāk izbailēs,

viņi lieto savu apdullinošo šķidrumu kā aizsargu līdsekli

pret saviem ienaidniekiem, un šis smirdošais šķidrums ir

tiem tāds aizsargu līdzeklis, kāda nava nevienam citam

dzīvniekam. Pat visplēsīgākos un asinskārākos kaķus viņi
vajadzības gadījumā aptura pienācīgā attālumā no sevis.

Atskaitot mēra smaku, kuru viņi prot izplatīt, cilvēkam ne-

kādus ievērojamus zaudējumus viņi nedara; bet dziedzeru

atdalījumi pataisa viņus noteikti par visvairāk ienīstiem

starp visiem dzīvniekiem.
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Dienvidus Amerikas lielāko daļu apdzīvo Brazilijas
smirdonis Surilho (Mephitis suffocans), kura ķer-
menis ir 40 centimetru garš, aste 28 centimetri, spalvas
krāsa un zīmējums ļoti mainīgi. Biezā, garā un kuplā
spalva, kas uz purna ir īsa un no šejienes sākot top arvien

garāka, ir uz sāniem trīs, uz muguras četri un astē septiņi
centimetri gara. Viņas nokrāsa, pēc Henz c ļ a, mainas

no pelēki-melnas un melni-brūnas līdz spīdoši melnai.

Baltās strīpas iesākas pie pieres un dalīti stiepjas ap-

mēram pirksta platumā līdz astes pamatam; dažreiz tās top

platākas, tā kā starpas starp viņām pavisam izzūd, un no-

beidzas jau pie pēdējām ribām; retos gadījumos viņu ne-

maz nav, un tad dzīvnieks izskatās gluži melns. Aste pa-
rasti ir galā balta, vai arī baltās spalvas sajaucas ar mel-

najām tā, kā viņa tad liekas pelēka; dažreiz, sevišķi taīs

gadījumos, kad baltās strīpas uz muguras ir maz attīstītas,
arī aste ir tīri melna. Henz c \ s apgalvo, ka diezin vai

varot atrast divi surilhos, kuri būtu pilnīgi vienādi.

„Pēc dzīves veida," saka H c n z c 1 s, „surilho sevišķi
no caunes neatšķiras. Viņš apdzīvo zemā līdzenuma un

Serras kamposu apgabalus, un vispāri izvairās no bieza-

jiem mūža mežiem; bet viņš tomēr ir saistīts ar mežu, jo

viņu var atrast tikai taīs kamposu apgabalos, kur aug at-

sevišķi stāvoši meži. Viņa klātbūtni var viegli noteikt pēc
maziem piltuves veidīgiem caurumiem, ko viņš iztaisa ar

zāli pārklātā zemē meža tuvumā, lai uzmeklētu mēslu va-

bules. šie caurumi ir ļoti līdzīgi tiem, kādus rok āpsis, kad

viņš, kā mednieki mēdz teikt, „dur", tikai viņi ir lielāki par

pēdējiem, un, bez šaubām, tāpat kā āpsis, arī smirdonis rok

tos ar priekškājām, bet ne ar degunu.
Par dienu smirdoni, tāpat kā sesks, guļ apakšzemes

alās, zem klinšu gabaliem vai zem koku saknēm. Līdz ar

krēslas iestāšanos viņi dodas meklēt sev barību.

Amerikas ziemeļos surilho vietā dzīvo Chi nga

(Mephitis varians). Viņa ķermeņa garums ir 40centrimetri

un astes garums ir apmēram tik pat. Spīdošās spal-
vas pamata krāsa ir melna. No deguna sākot stiepjas starp
acīm viena vienkārša, šaura, balta strīpa, uz pieres viņa



249

top platāka un izveido rombveidīgii laukumu, už kakla viņā
vēl vairāk paplašinās un pāriet beidzot lentā, kas pie skau-

stuves sadaļas divās platās strīpās, kuras stiepjas līdz pat
astes galam un tur atkal savienojas kopā. Pie kakla, ap

pleciem, uz kāju ārējās puses, retāki ari uz krūtīm un vē-

dera ir sastopami mazi, balti laukumi. Pār asti vai nu vel-

kas divi platas baltas strīpas, vai ari viņas krāsa ir baltās

un melnās krāsas maisījums bez kādas kārtības.

Smirdonis tik labi apzinās savu briesmīgo ieroci, ka

viņš nekad nav ne bailīgs, ne tramīgs. Visas viņa kustības

ir lēnas. Viņš nevar ne lekt, ne kāpt kokos, bet tikai iet un

lēkāt. Ejot viņš min gandrīz uz visas pēdas, izliec muguru

un asti nes taisni atpakaļ izstieptu. Viņš rokas zemē, vai

arī ošņā pēc kaut kā ēdama uz visām pusēm. Ja ar šo

dzīvnieku nejauši sastopas, viņš paliek mierīgi stāvot, pa-

ceļ asti uz augšu, apgriežas apkārt un, vajadzības gadījumā,
izšļāc savu šķidrumu taisnā virzienā no sevis. Ja suņi viņu
uziet, tad, pēc H c n z c ļ a nostāstiem, viņš pārliek asti pār

muguru tā, kā to dara sēdošā vāvere, pagriež pakaļu pret
uzbrucējiem suņiem un dusmīgs sāk savādi lēkāt tā, kā to

dažreiz var redzēt lāču būros. Suņi ļoti labi pazīst sava

pretinieki briesmīgo ieroci un tāpēc turas no tā pienācīgā
attālumā. Tikai nedaudziem ir drosme saķert smirdoņu un

to nonāvēt. Starp Henz c ļ a suņiem bija tikai viens, kas

iedrošinājās saķert surilho, neskatoties pat uz to, kādā stā-

voklī tas atradās, kāmēr citi tik tad ķērās klāt, kad ienaid-

nieks jau bija beigts. Apdraudētais dzīvnieks nekad ne-

izšauj savu mēra sulu pārsteidzīgi, viņš tikai biedē, kāmēr

suņi turas dažu soļu attālumā no tā; bet, ja kāds no tiem

pienāk viņam par tuvu, tad viņš savu plato, visapkārt no

spalvām brīvo tūpļa zarnu izspiež tik tāļu uz āru, ka re-

dzamas abu smirdošo dziedzeru ietekas, un izšļāc dziedzeru

saturu ienaidniekam virsū.

odib on s (Audubon) ir personīgi dabūjis pārlieci-

nāties, cik briesmīgs ir smirdonis. Viņš saka: „šis mazais,
piemīlīgais un pēc izskata pilnīgi nevainīgais dzīvnieciņš ir

spējīgs pie pirmā šāviena novest līdz bēgšanai ikkatru lie-

lībnieku, tā kā tas ar izbaiļu kliedzieniem laidīsies lapās.
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Es pats, vēl kā mazs skolas puika, esmu šādu nelaimi pie-
dzīvojis. Saule bija tikko kā nogājusi. Mēs ar dažiem sa-

viem biedriem lēni gājām savu ceļu. Te mēs ieraudzījām
ļoti mīlīgu, mums pilnīgi nepazīstamu dzīvnieciņu, kas omu-

līgi ložņāja šurp un turp, tad palika stāvot un mūs uzska-

tīja tā, itkā viņš kā vecs draugs gribētu pievienoties mūsu

sabiedrībai.

Dzīvnieks izskatījās nevainīgs un kārdinošs, un savu

kuplo asti viņš turēja pacēlis uz augšu, itin kā aicinādams

saķert viņu aiz tās un lai mēs pārnesām to tad savām rokām

mājup. Es biju sajūsmināts un pilnīgā svētlaimībā ķēros
klāt, un — pač! elleszvērs iešļāca man savu velna sulu de-

gunā, mutē un acīs. Kā zibeņa ķerts, es palaidu nezvēru

vaļā un nāves izbailēs laidos prom."

„Mēra šķidruma smaka," saka H c n z c 1 s par surilho,

„ir ārkārtīgi spēcīga un uzmācīga, taču viņas stiprums ir

arī pārspīlēts: jo viņa nebūt nav pilnīgi nepanesama. Daži

dabū galvas sāpes un sāk vemt, ja smirdonis tuvumā iz-

tukšojis savus dziedzerus; dzīvnieku pētnieku tas tomēr ne-

varēs atturēt, šo ievērības cienīgo zvēru medīt un gūstīt.
Suņi, kad aplaisti ar šo sulu, sāk kašņāt zemi un vārtīties

pa to kā traki, lai atsvabinātos no smakas, kas pielipusi pie
viņu spalvas. Pirmo surilho, kuru es ieguvu, bija nonāvē-

jis mans apkalpotājs kādā mēness naktī, nemaz to nepazī-
dams ; tad viņa ūdens zābaki bij mazliet apšļirkti. Smaka

zābakiem palika nedēļām ilgi, neskatoties uz to, ka zābakus

pastāvīgi valkāja un bieži mazgāja. Apmēram pēc sešām

nedēļām apkalpotājs apmeklēja kādu savu pazīstamo, kuru

viņš sastapa lielākā sabierībā. Vispārējo sarunu laikā

kāds no klātesošiem sāka ostīt zem galda un paziņoja nama

tēvam nepatīkamo atklājumu, ka zem grīdas kāds

surilho laikam esot ierīkojis sev dzīvokli. Visi pārliecinā-

jās par šī viesa pareizo uztveri un nolēma, tūlīt uzsākt šī

bīstamā miera traucētāja medības. Bet mans apkalpotājs

steidzīgi atvadījās, aizbildinādamies ar nevaļu, un jāja

mājup.
Kāds šeit dzimis vācietis, kuram nekad nebija bijusi iz-

devība ar smirdoni iepazīties, kādreiz mijkrēslī jādams
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ieraudzīja to, noturēja par jaunu lapsu un nolēca no zirga,
lai to tik lēnu saķertu. Smirdonis ļāvās arī mierīgi saķert
sevi, bet tanī brīdī, kad vīrs to bij saņēmis rokās un pacēlis,

viņš iešļirca tam visu savu dziedzeru saturu krūtīs un uz-

šļirca arī vestei un kreklam. Nobaidītais steidzīgi ļāva at-

kal bīstamam radījumam nokrist, uzlēca zirgam mugurā

un pilniem lēkšiem devās uz priekšu, lai vismaz ar garām

plūstošām gaisa straumēm mazinātu mēra sulas iespaidu

uz ožamiem orgāniem. Viņš tomēr nevarēja izturēt, un ar

visu ātro jāšanu viņš bija spiests noraut drēbes no sava

ķermeņa virsējās daļas tik daudz, cik vien tas bij iespējams,
tā kā mājās ieradās pa pusei kails.

Mēra smaka sevišķi stipri iespiežas vilnainās drēbēs,

kuras, lai dabūtu atkal tīras, mēdz pakārt dūmos. Lai-

kam šeit iedarbojās nevis dūmi, bet gankarstums, no kam

šķidrā viela izgaro.

Smirdoņa dziedzeru sulas smaka, tāpat kā katra maņas

uztvere nav aprakstāma, tomēr to var iedomāties kā daudz-

kārt pastiprinātu seska smaku. Nekairināts, dzīvnieks ne-

smird nemaz."

Neskatoties uz šausmīga smaku, smirdonis ir tomēr de-

rīgs. Indianieši no viņa ādas pagatavo skaistas, mīkstas

segas, kuras viņi lieto, kaut gantās nelabi smird. Lai viņu
noķertu, tie izlieto īpašu viltību. Viņi to kairina no tālie-

nes ar garas kārts palīdzību tik ilgi, kāmēr viņš atkārtoti

šļirkdams savus dziedzerus iztukšojis, tad viņi pēkšņi pie-
skrien tam klāt un paceļ to aiz astes. Šādā stāvoklī viņš
nevar būt bīstams, jo nespēj vairs šļircināšanu turpināt.
Viens vienīgs sitiens pa degunu viņu uzreiz nonāvē.Pēc tam

tiek izgriezti dziedzeri, un gaļu indiāņi ēd neko nerēķināda-
mies. Bet arī eiropiešiem dzīvnieks noder, un proti tas,

kas pie viņa ir tas visbīstamākais, — pats smirdošais šķi-
drums. Viņu lieto tāpat, kā mūsu dāmas lieto smaržūdeņus,
kā nervu stiprināšanas līdzekli. Bet tā kā Amerikā māņ-
ticība turas vēl stiprāk, nekā pie mums, Vācijā, tad tic, ka

iegūts nezin cik brīnišķi teicams līdzeklis, ja tura degunam

priekšā smirdošu šķidrumu. Ka še tad arī dažādas nepatik-
šanas var gadīties, un īpaši sabiedrībā vēl, tas ir viegli sa-
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protams. Tā tiek stāstīts, ka kāds garidznieks reiz pa

sprediķa laiku izvilcis savu pudelīti, lai stiprinātu savus

nervus, bet ožamā ietaise viņa mīļos klausītājus tā aizku-

stinājusi, ka visi, kas bijuši sapulcējušies, vienā acumirklī

metušies no baznīcas ārā, itin kā pats nelabais, kuru cienī-

jamais „vārda kalps" tikko bij apstrādājis ar vienlīdz lielu

cieņu un mīlestību, pats ar savām miesām būtu parādījies

ticīgo avju vidū, un proti, visā savā greznībā un ar visām

elles smakām, kuras viņam, kā jau elles ķēniņam, piederas.

Gūstniecībā, ja vien rūpīgi sargās smirdoņus izaicināt,

viņi savus dziedzerus netukšo. Pēc neilga laika viņi top

ļoti rāmi un zināmā mērā pierod pie sava kopējā, kaut gan

no sākuma tuvodamies pagriež pakaļgalu un paceļ asti jau
uz augšu, lai savu ieroci turētu gatavu izšaušanai. Tikai kad

tos sit, vai arī stipri sabaida, viņi tiek gan pavedināti, iz-

lietot savu aizsargāšanās līdzekli. Daži ļaujoties, kā to viņu
kopēji apgalvo, apieties ar sevi bez kādām briesmām. Siens

ir viņu mīļākā guļas vieta. Viņi pataisa sev kārtīgu gul-

tiņu un tad saritinās kā kamols kopā. Pēc ēšanas viņi no-

tīra ar priekškājām purnu; jo viņi ir tīrīgi un arvien uz-

vedas glīši un godīgi, arī savus netīrumus nekad neizmet

savā guļas vietā. Bieži vien viņi patērē vairāk, nekā spēj

sagremot, un pēc tādas pārēšanās parasti tad vemj. Viņu
rijība tomēr vēl ir tik stipra, ka tie izvemto atkal apēd, tā-

pat kā suņi ari to dara. Ja barības ir bagātīgi, tad viņi
cauru dienu guļ un tik vakarā staigā apkārt, pat arī tad,

ja nav nebūt izsalkuši.

Smirdoņu pārstāvis Āfrikā ir strīpotais sesks,

pēc ķermeņa būves un izskata ļoti tuvu radniecīgs dzīvnieks

ar spalvainām pēdām un ar 34 zobiem, kuri drīzāk atgādina

cauņu, un nevis smirdoņu zobus. lekšējais cilnis iegare-

najam gaļas zobam stāv uz priekšu. Starpzobu saknes at-

šķiras ar savu resnumu. Pēc ģindeņa uzbūves strīpotie
seski stāv vidū starp caunēm un smirdoņiem; dzīves veidā

viņi, šķiet, vairāk līdzīgi pirmajiem kā pēdīgajiem.
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Vienīgā šinī ģintī droši noteiktā suga ir cor i 11 a, La-

bās Cerības Raga priekškaļņu kolonistu „peļu sunis" (Rhab-
dogale mustelina), dzīvnieks ar 35 centim, garu ķermeni
un 25 centimetrus garu asti. Viduklis ir garš, tomēr ne

visai slaiks, galva plata, purns snuķveidīgi izstiepts; ausis

īsi noapaļotas, acis vidēji lielas, ar gareniski šķeltu redzokli;

kājas īsas un priekšķetnas bruņotas spēcīgiem, diezgan ga-

riem,bet strupiem nagiem; aste diezgan garaun kupla, spal-
va bieza un gara. Viņas pamatkrāsa, līpoši melna, ir rotāta

vairākiem baltiem plankumiem un strīpām, kuras vairāk

vai mazāk mainās. Starp acīm ir viens šaurs un balts plan-

kums, otrs stiepjas no acīm līdz ausīm; dažreiz abi saplūst

kopā un izveido vienu vienīgu baltu strīpu uz pieres, kura

aiziet līdz purnam. Arī lūpām bieži vien balta mala. Ķer-
meņa vidējā daļa ir ļoti dažāda, vienmēr tomēr zīmēta pēc
kāda zināma plāna.

Strīpotais sesks izplatīts pa visu Āfriku un iet vēl arī

par Suecas sažņaugu pāri, sastopams arī Maz-Āzijā, tam

vajag būt pat pie Konstantinopoles, saprotams, tikai Āzijas
pusē. Klinšaini apgabali ir viņa mīļākās uzturēšanās vie-

tas. Šeit viņš dzīvo vai nu plaisās, vai arī paša raktās alās,

zem kokiem un krūmiem. Viņš ir nakts dzīvnieks, un tam-

dēļ viņu vispār reti dabū redzēt. Kad es atrados Āfrikā,
es tiku daudz dzirdējis par „smirdoņa tēvu", bet redzēt

to vaigu vaigā nedabūju nekad. Ziņas, kuras es iegūvu,

galvenos vilcienos pilnīgi sakrita ar Kol b c s aprakstiem.
Viņš ir pirmais, kas šo dzīvnieku piemin. Holandiešu kolo-

nisti, kuri dzīvo pie Labās Cerības Raga, sauc viņu ar pilnu
tiesību par „peļu suni". Viņa barība sastāv no maziem zī-

dītājiem, proti, pelēm, maziem putniem un viņu olām, no

rāpuļiem un kukaiņiem. Nereti viņš kļūst bīstams arī mā-

jas putniem, jo, līdzīgi caunei, viņš ielien zemnieku sētās un

slepkavo kā sesks. Savās kustībās viņš cauni neatgādina,

jo viņš nav tik veikls, drīzāk viņu var nosaukt par smagu.
Savus šausmīgos ieročus viņš lieto gluži tāpat kā smirdonis.
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Mūsu āpsim par godu mēs cauņubeidzamo apkašdzimtu
saucam par āpšu apakšdzimtu (Melinae) un še apvieno-

jam visus lempīgākos un druknākos šīs dzimtas pār-

stāvjus, kurus mēs varam uzskatīt kā pārejas locekļus no

caunēm uz lāčiem. Viņus raksturo mazā, pakaļā platā, bet

pie purna lielāko tiesu snuķveidīgi izstieptā galva, mazās

un dziļi gulošās acis, vairāk vai mazāk īsas, iegarenas au-

sis, resns kakls, īsas, gariem, kašņāšanai derīgiem nagiem
bruņotas piecpirkstu kājas ar kailu ķetnas apakšu, aste gal-
vas garumā vai drusku īsāka, un beidzot no īsiem, stīviem

matiem sastāvoša spalva, kurā kā galvenā krāsa mēdz būt

virsū pelēks un apakšā melns.

Zobu sistēma sastāv no 32—38 zobiem, un proti arvien

no sešiem priekšzobiem un viena acu zoba augšā un apakšā,

no trim starpzobiem augšā un četriem apakšā, no kuriem

katrā žoklī pa vienam un augšējā pat divi var izkrist, un

no divi dzerokļiem katrā žoklī. Galvas kauss un sakarā ar

ārējo ķermeņa formu samērā stiprs pārējais ģindenis, at-

bilstot ārējai ķermeņa formai, ir arī samērā stiprs. Dzie-

dzeru maisiņa blakus tūplim, kurš pie atsevišķām sugām

tāpat atdala mēra smaku, netrūkst arī āpsim.
Pirmā ģints ir medus āpši (Mellivora), dzīvnieki

ar visplatāko muguru, visīsāko purnu un visīsāko asti visā

apakšdzimtā. Pieauguša medus āpša jeb rateļa (Melli-

vora capensis) ķermeņa garums ir 70 centim., no kuriem 25

centimetri krīt uz samērā diezgan garo asti. Spalva gara

un stīva, piere, galvas pakaļdaļa, pakausis, mugura, pleci

un aste pelnu krāsā, purns, vaigi, ausis, pakakle, krūtis,

vēders un kājas melnpelēkā, asi no augšdaļas nošķirtā
krāsā. Parasti gaišpelēkā sānu švitra atdala muguras

krāsu no apakšējās, un šī svītra galvenā kārtā tad arī atšķir
Āfrikas medus āpsi no Indijas medus āpša.

Medus āpsis dzīvo paša raktās alās apakš zemes un

prot šīs alas rakt ar neticami lielu meistarību. Smags,

gauss un neveikls, kāds viņš ir, viņš gan nevarētu no sa-

viem ienaidniekiem izglābties, ja tas neprastu vārda tiešā

nozīmē mākslu nolaisties zemē iekšā, t. i. tik ātri izrakt

alu, ka viņš ir jau tad apakš zemes paslēpies, kad viņa ie-
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naidnieks, sekodams uz pēdām, pienāk tik tuvu, ka varētu

viņu noķert. Viņš piekopj nakts dzīvi un pa dienu tikai

retumis iziet laupīt. Mūsu medību gājienos pa Bogos ze-

mēm mēs viņu redzējām divi reizes, abas reizes pret va-

karu, tomēr vēl pirms saules rieta. Naktīs viņš klīst lēnām

un mierīgā garā apkārt un uzglūn maziem zīdaiņiem, proti,
pelēm, lēcēj pelēm, un tamlīdzīgiem, vai arī tīko pēc put-
niem, bruņu rupučiem, gliemēžiem un tārpiem, rok saknes

vai sīpolaugus vai meklē augļus. Bet viena kaislība noteic

visu viņa dzīves veidu: proti, viņš ir kaislīgs medus draugs

un tamdēļ viens no dedzīgākiem bišu vajātājiem.

Otru ģinti sastāda smirdāpsis, kura pazīmes ir

sekošas: viduklis ir drukns, aste ir tikai kā garām spalvām

apklāts galiņš, galva ļoti izstiepta, purns snuķveidīgi paga-

rināts; acis mazas, īsās, iegarenās ausis paslēptas spalvā;
zemās un spēcīgās kājas ir ar vidēji lielām ķetnām, kuras

apbruņotas spēcīgiem, rakšanai derīgiem nagiem, priekš-

kājas divtik garas kā pakaļkājas; viņu pirksti saauguši
savā starpā līdz pat beidzamam loceklim. Tūpļa rajonā nav

nekādu dziedzeru maisiņu, turpretim taisnās zarnas galā
atrodas sekrēciju dzedzeri, kurus ar kāda sevišķi attīstīta

riņķa muskuļa palīdzību var stipri saspiest un tā šķidrumu
no turienes izšļircināt.

Smirdāpsis jeb īsastis (Mephitis javanensis) ir

mazs, tikko caunes lielumā, loceklis savā apakšdzimtā, 37

centimetrus garumā, no kuriem uz strupo asti jārēķina ap-

mēram 2 centimetri. Biezās un garās spalvas krāsa ir, iz-

ņemot galvas apakšdaļu un pakausi, viscaur vienādi tumš-

brūna. Balta švītra iet pa visu muguru līdz pat astes galam.

Ķermeņa apakšdaļa ir gaišāka kā virsdaļa. Spalva sastāv no

zīdmīkstāim vilnas un no rupjām saru spalvām un norāda

uz to, ka dzīvnieks mīt augstākos apvidos vai augstienēs.
Sānos un uz pakauša spalvas izveido savādas krēpes.

Ceļotājs un dabas pētnieks Horsfjelds (Horsfield)
ir pirmais mūs iepazīstinājis ar šī savāda radījuma dzīves
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veidu. Smirdāpsis ir ļoti ievērojams dzīvnieks nevien sava

izskata, bet arī savas dzimtenes dēļ. Norobežojies it

īpaši uz augstienēm, kuras atrodas virs jūras līmeņa vairāk

kā 2000metrus, viņš te sastopams tikpat regulāri, kā zināmi

augi. Garumā izstieptie salu kalni, paceldami daudzas ga-
lotnes šādā augstumā, noder viņam par lielisku dzīves

vietu.

Augstienēs audzē Eiropas labību, kartupeļus v. t. t.,
un šie augi ir viņa galvenā barība. Savas ligzdas viņš uzma-

nīgi un veikli ietaisa nelielā dziļumā apakš zemes. Kad viņš
atradis kādu vietu, kura sevišķi aizsargāta garām un stip-
rām koku saknēm, viņš izrok starp saknēm alu un izbūvē

sev zem koka lodveidīgu ligzdu, kuras caurmērs ir apm.

1 metrs un kura ir nostrādāta kārtīgi. No šejienes uz ze-

mes virsu dažādos virzienos iet vairākas apmēram 2 metri

garas ejas, kuru izejas parasti apklātas zariem vai sausām

lapām. Dienu viņš pavada paslēpies savā alā, bet naktij
iestājoties viņš uzsāk dažādu kāpuru un tārpu, arī slieku

medības, kuras auglīgajā zemē sastopamas ārkārtīgos dau-

dzumos. Sliekas viņš rok no zemes kā cūka, un tamdēļ
bieži nodara laukiem zaudējumus. Visas smirdāpša kustī-

bas ir lēnas, tamdēļ arī iedzimtie ķer viņu bieži, nebūt no

viņa nebaidīdamies, bet pat ēzdami viņa gaļu.

Pilnīgākais savtīga, neuzticīga, ļauni untumaina un

tamlīdz ar sevi pašu neapmierināta radījuma paraugs ir

āpsis. Šinī ziņā puslīdz visi novērotāji ir vienis prātis,

āpsis. Šinī ziņā puslīdz visi novērotāji ir vienis prātis, kaut

gan viņi pazīst arī tos labumus, ko šī savādā caune atnes.

Starp lielajiem Eiropas plēsīgiem zvēriem āpsis ir viens no

nekaitīgākajiem, bet tomēr tiek vajāts un ienīsts tāpat kā

vilks un lapsa, un neatrodaizstāvēšanu pat pie medniekiem,

kuri, kā taču zināms, mīl visvairāk tos dzīvniekus, kurus

viskaislīgāk medī.

Āpsi apsūdz un nosoda bez iebildumiem, neapdomājot,

ka viņš pēc sava paraduma dzīvo kā pienākas un sitas go-

dīgi un taisni dzīvei cauri. Taisni viņa īpatnējais dzīves
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veids ir galvenais iemesls, kamdēļ viņu tik stingri nosoda.

Par visām lietām viņš ir drūms vientulis, kas baidās no cil-

vēkiem un kustoņiem, un turklāt tik kūtrs un slinks zellis,
kāds tik vien var būt, un visas šīs īpašības nav, protams,
piemērotas, lai iegūtu draugus. Man par sevi tomēr jāsaka,
ka man viņš patīk labi: par viņa dzīvi un būtību es varu

priecāties.
Meles ģints, pie kuras āpsis pieder, galvenās pa-

zīmes ir sekošas: ķermenis drukns, stiprs un spēcīgs, galva

gara, ar snuķveidīgi izstieptu purnu, acis mazas, tāpat arī

mazas, bet saredzamas ausis. Ķetnu apakšas kailas,

priekškājām stipri nagi, īsa, spalvaina aste, bieza, rupja

spalva un šķērsrieva, kura noiet uz kādu dziedzeru maisiņu
pie tūpļa. Pie sobiem uzkrīt viņu spēcīgums, sevišķi rak-

sturīgs ir tas, ka vairāki augšējie dzerokļi ir ārkārtīgi

lieli, bet gaļas zobi bez asām šķautnēm. Bez priekš-

un acu zobiem augšžoklī novietoti vēl 3, bet apakšžoklī 4

starpzobi un katrā žoklī divi dzerokļi augšā un apakšā; tā

tad zobu sistēma sastāv no 38 zobiem, no kuriem tomēr,
neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, pirmie un ļoti mazie starp-
zobi parasti izkrīt, tā tad paliek tikai 34.

Āpšu (Meles Taxus) ķermeņa garums sasniedz 75 un

astes garums 18 centimetrus, bet augstums pie skaustuves

apmēram 30 centimetrus. Rudeņos vecākie tēviņi sver

līdz 20 klgr. Spalva, kas pārklāj visu ķermeni un apsedz
arī ausis, ir diezgan gara, stīva, gandrīz kā sari, un spīdoša.
Uz muguras viņas krāsa ir baltpelēkās un melnās maisī-

jums, jo atsevišķi mati pie saknes ir lielāko tiesu iedzelteni,
vidū melni, bet galā pelēkbalti. Ķermeņa sānos un astē

spalva iesarkana, bet ķermeņa apakšā un uz kājām melni-

brūna. Galva balta, bet gar abām purna malām stiepjas

nespodra melna švītra, kura izplēšās, aiziet pār acīm un

baltām ausīm un uz pakauša pakāpeniski izzūd. Mātīte

atšķiras no tēviņa ar mazāku augumu un platumu, kā arī

ar gaišāku krāsu, kura rodas no iebaltās, cauri spīdošās
vilnas spalvas. Pavisam baltas āpšu varietātes sastopamas
ļoti reti, vēl retāk tādi, kuriem uz balta fona novietoti

kastaņbrūni plankumi.

Āpsis dzīvo, izņemot Sardiniju un Ziemeļ-Skandinaviju,
pa visu Eiropu, tāpat arī Āzijā no Sibirijas līdz Ļenas upei.
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Viņš dzīvo vientuļi, alās, kuras tas saviem stipriem līkiem

nagiem ir izracis, mežiem apklātu pakalnu saulainā pusē,

ar četri līdz astoņām izejām un gaisa vadiem, un kuras

iekšas ierīkotas uz to patīkamāko. Alas galvenā daļa —

midzenis, uz kuru ved vairākas ejas, ir tik liels, ka viņā
bez mīksta sūnu paklāja ērti var vēl novietoties dzīvnieks

pats ar saviem mazajiem. No ejām āpsis lieto tikai ne-

daudzas, pārējas kalpo ventilācijai vai arī kā bēgšanas ceļi
tikai vislielāko briesmu gadījumā. Āpša alā valdavislielākā

tīrība un spodrība, un caur to āpšu ligzda atšķiras gandrīz

no visu citu zīdītāju līdzīgām apakšzemes mītnēm. Savas

alas āpsis ierīko it sevišķi mežmalās netāļ no laukiem, vai

pat lauku vidū uz mežu neapaugušiem pauguriem, bet

vienmēr tomēr tās ir klusas un vientuļas vietiņas, ko ienā-

cējs uzmeklē. Viņš mīl dzīvot apdomīgi un ērti, sargādams

vispirms savu patstāvību visplašākā nozīmē. Viņa spēks

ļauj tam viegli izrakt alas, un tāpat kā daži citi apakš zemes

dzīvojošie dzīvnieki āpsis spēj nedaudzās minūtēs ierakties

zemē. Te viņa spēcīgās, krietniem nagiem apbruņotās
priekškājas īsti noder. Kad jau pēc neilga laika izraktā

zeme viņu sāk traucēt, tas ņem palīgā savas pakaļkājas un

spēcīgiem grūdieniem izsviež zemi tāļu prom. Kad ala top
vēl dziļāka, viņš dzen zemi, spēcīgi atspiezdamies, uz āru

ar visu sava ķermeņa pakaļējo daļu, un tādā ceļā viņam ie-

spējams arī no dziļumiem izdabūt zemi ārā.

Starp dzīvniekiem, kuri daļu no savas dzīves pavada

zem zemes, kā arī starp tiem, kuri guļ tikai apakš zemes,

āpsis ir tas, kurš vislielāko vērību piegriež, lai viņa mītne

būtu plaša un droša. Parasti ejas, kuras nāk no midzeņa,
ir astoņas līdz desmit metrus garas, bet viņu izejas bieži

vien trīsdesmit soļu attālumā viena no otras. Midzenis pa-

rasti atrodas vienu līdz pusotra metra dziļi zemē, bet ja vie-

ta, kur āpsis alas rok, ir ievērojami stāva, tad midzenis var

atrasties līdz pieci metri lielā dziļumā apakš zemes. Tādos

gadījumos ejas, kuras kalpo gaisa pievadīšanai, parasti vir-

zās uz āru vertikālā virzienā. Ja āpsim izdodas ligzdu ierī-

kot aizā, viņš ir jo laimīgāks: viņš bauda tad lielāku dro-

šību un lielāku mieru, kas ir viņa dzīves ērtības pamatno-
teikumi.

Savās alās āpsis pavada sava mūža lielāko daļu, un
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tikai naktij pilnīgi iestājoties viņš to atstāj, vairāk no tās

attālinādamies. Ļoti klusos mežu apgabalos āpsis vasaras

otrā pusē iziet pa apkārtni pastaigāties arī vēlākās pēc-

pusdienas stundās, un es pats gaišā dienas laikā uz Rigenas

salas pie štubenkameras esmu āpsi sastapis; bet šādas

dienas ekskursijas ir tomēr izņēmums. „No kāda med-

nieka," saka čudi (Tschudi), „kuram bija tā retā laime,

ilgāku laiku novērot āpsi brīvībā, mēs saņēmām pievilcīgas

ziņas. Viņš atkārtoti apmeklēja kādu āpšu alu, kura, at-

razdamās gravas malās, bij no pretējās puses brīvi pār-

redzama. Alas ejas bija daudz lietotas, bet no alas tikko

izsviestā zeme galvenās ejas priekšā bija tomēr gluda un

līdzena kā klons un tik cieši nomīdīta, ka nevarēja spriest,
vai mazie arī alā ir vai nav. Izmantojot labvēlīgu vēju,
mednieks no otras puses pielīda alai tuvāk un drīz vien

ieraudzīja vecu āpsi, kurš sēdēja saīdzis un garlaikodamies,
bet citādi tomēr, kā likās, jutās siltajos staros īsti omulīgi.
Tas nebija atsevišķs gadījums: jo mednieks katru reizi,
kad vien viņš saulainās dienās alu novēroja, redzēja āpsi
saulē sildāmies. Viņš pavadīja laiku svētlaimībā un bez-

darbībā. Te viņš sēdēja un raudzījās nopietni visapkārt,
tad apskatīja atsevišķus priekšmetus it pamatīgi, te bei-

dzot, līdzīgi lācim, šūpojās omulīgi uz savām priekškājām

no vieniem sāniem uz otriem. Šo tik lielo omulību tomēr

un arvien pēkšņi iztraucēja asinskārie paraziti, kurus tas

tad ar neparastu niknumu tūlīt ar zobiem un nagiem sauca

pie atbildības. Beidzot, būdams apmierināts ar savas tiesā-

šanas panākumiem, viņš ar jo lielāku labpatiku nogulās jo
ērtāk un atdeva sevi saules stariem, pagriezdams tiem

pretī te savu plato muguru, te labi nobaroto vēderiņu. Bet

ilgi šāda laika pavadīšana tomēr arī nevelkas; garlaikojo-
ties viņam varēja būt kaut kas arī degunā ieplūdis. Viņš
paceļ to augstu, pagriežas un vienu, uz otru pusi, tomēr

neko noteiktu neatrod. Tomēr uzmanība šķiet viņam tei-

cama lieta, un viņš dodas uz ligzdu. Kādu citu reizi viņš

gozējās atkal, tad pārmaiņas dēļ devās lejup gravā, lai pie-

nācīgā attālumā ierīkoto vietu nākošās nakts vajadzībām,

atgriežās pat vēlreiz atpakaļ, kā jau to prasīja viņa daudzi-

nātā uzmanība un tīrība, un arvien un arvien atkal aprūsi-

nāja savus izkārnījumus, lai tie netaptu par nodevējiem.
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Atpakaļ ejot viņš drusciņ uzkavējās, paraudzījās vienā, otrā

vietā sānis no ceļa, tomēr paganīties negribēja, tad vēl kā-

du brītiņu pavadīja laiku tāpat kā sākumā, un kad sāka jau
krist uz laukumu pamazam koku ēnas, devās pēc ļoti sma-

gajiem darbiem uz alu, jādomā, lai drusciņ vēl nosnaustos

pirms vēl smagākiem nakts darbiem."

īpatnējs ir āpša ielīšanas un izlīšanas veids no alas.

„Pavisam citādi kā lapsa," saka Ādolfs Millers, „kura stei-

dzīgi izskrien no alas un tikai tad apskatās vai ir droši,
šis apakšzemes zellis ziņo uzmanīgajam medniekam par

savu atnākšanu vispirms ar dobju kratīšanos alas ejā: viņš
nokrata no spalvas putekļus. Tad ārkārtīgi uzmanīgi viņš
pabāž laukā vispirms pus galvas, brītiņu apskatās, vai ir

droši, un ielien atkal atpakaļ. Bieži vien tas atkārtojas
vairāk reižu, līdz beidzot noslēpumainais kalnu iemītnieks

izlien no ejas vairāk laukā, brītiņu vēl pārbauda apkārtni

ar ausi un degunu un tad, parasti riksišiem, atstāj savu

ligzdu. lelīšana parasti norisinās ātri un rudeņos, kad tas

pieņēmies miesās, dzirdami elsājot, lēnāk tikai sevišķi klusā

laikā un kad ir pilnīga drošība, turpretim uzkrītoši ātri, ja
laiks vējains." Vienīgi jaunie āpši iet ganīties kopā, vecie

vienmēr vieni paši.

Riesta laikā āpsis dzīvo ar savu mātīti kopā, tomēr

arvien tikai aprobežotā kārtā; visu pārējo gada daļu viņš
apdzīvo savu ligzdu viens pats un nedraudzējas nedz ar

savu mātīti, nedz arī ar citiem dzīvniekiem. Vecās, lielās

ligzdās viņam gan uzmācas par biedri lapsa; bet abi neko

daudz viens par otru neliekas zinis, un tādā gadījumā lapsa

apdzīvo augšējās, bet āpsis — apakšējās alas un midzeņus.
Ka kūmiņš, taisīdams netīrību, tīrīgo āpsi izdzenot, tas ir

izrādījies par mednieku pasaku, kā to vēlākie novērotāji ir

pierādījuši.

Āpša kustības ir lēnas un kūtras; viņš iet smagi un

vilkdamies; pat vislabākais skrējiens ir neveiksmīgs: tiek

apgalvots, ka labs gājējs varot āpsi panākt. lespaids no

dzīvnieka ir savāds. Papriekš jādomā, ka mūsu priekšā drī-

zāk gan cūka, nekā plēsīgs zvērs, un man liekas, ka jau zi-

nāma viņa ārējā izskata un viņa būtnes pazīšana ir vaja-
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dzīga vispirms, ja viņu vispār grib pazīt. Cūku atgādina arī

viņa rukšķēšana.
Āpša barība pavasarī un vasaru sastāv visvairāk no

saknēm, un proti, no bērzu saknēm, vēlāk arī no trifeļiem
un zīlēm, šad un tad viņš izrok arī pa kameņu un lapseņu
ligzdai un ar lielu patikšanu apēd saldās un kāpuriem ba-

gātas šūnas, nepiegriežot saniknoto insektu dūrieniem

daudz vērības; viņa asā spalva, biezā āda un zem tās atro-

došās tauku kārta viņu pilnīgi arī aizsargā no bišu dzēlie-

niem. Vasarā viņa barības galveno daļu sastāda dažādi in-

sekti, gliemeži un sliekas. Ar priekškāju garajiem un asa-

jiem nagiem āpsis prot ļoti veikli sliekas izrakt no viņu pa-

slēptuvēm, un tādā pašā ceļā viņš iegūst arīmaijvabuļu un

citu kaitīgu kukaiņu kāpurus, kuri dzīvo laukos, pļavās un

citās vietās zemē iekšā. Meklējot pēdējos, āpsis neizrok

vis piltuvveidīgas bedrītes 3 līdz 5 centimetri dziļumā, kā

viņš to dara meklējot sliekas, bet visbiežāk uzrok dziļi visu

zemi. še, protams, viņš lieto arī savu purnu, bet nevis lai

durtu vai urbtos ar to, bet vienīgi un tikai, lai zemi sadru-

pinātu, kā to dara arī citi plēsēji. Āpši nolasa arī no kokiem

gliemežus, gadījumā arī kāpurus, tauriņus v. 1.1., kā to no-

vērojis fon Bišofshauzens (von Bischofshauzen).

Rudeņos āpsis ēd dažādus nokritušus augļus, bietes, bur-

kānus, putnu olas un jaunus putnēnus; viņš nesmādē arī

mazus zīdītājus, jaunus zaķus, lauku peles, kurmjus v. 1.1.;

ja, pat ķirzakas, vardes un čūskas viņam labi garšo. Daž-

reiz āpsis nodara lielus zaudējumus vīnu kalniem, bez kāda

apdoma samīda sulīgos vīnogu ķekarus un vārda pilnā no-

zīmē pārēdas ar šiem saldajiem augļiem. Ļoti reti viņš zog

arī jaunus pīlēnus un zosulēnus no zemnieku sētām, kuras

atrodas gluži tuvu mežam; jo viņš ir ārkārtīgi neuzticīgs
un bailīgs, un tāpēc uzdrošinās iziet vienīgi tad, kad var

būt pārliecināts, ka viss ir pilnīgi droši. Badā ēd arī maitu.

Vispār āpsis ēd maz, un arī ziemai viņš nesavelk savā alā

daudz; tad jau vajadzētu arī ligzdas tuvumā atrasties kā-

dam burkānu laukam, lai tas viņam iznāktu ērti. Manāmus

zaudējumus āpsis Eiropā nenodara, katrā ziņā nekad un

nekur tik lielus, ka tas labums, ko viņš atnes, ķerdams un

patērēdams visādu kustoņu mežos un laukos, nevarētu šos

zaudējumus bagātīgi atsvērt. No visām caunēm āpsis ir
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visderīgākais un drīzāk mežu kopējs, nevis maitātājs. Mež-

sargs, kurš meklē āpšus iznīcināt, tā tad grēko pats pret
sevi un pret to mežu, kuru viņš kopj.

Āzijā āpsis nav tik nevainīgs kā pie mums. „Liekas,
ka Austrum-Sibirijā," saka Rad d c, „āpsis ir daudz nik-

nāks un asinskārīgāks kā Eiropā. Biežāk apdzīvotās vietās

viņš paliek par it īpaši plēsīgu nakts dzīvnieku. Daurijas

stepēs ir gluži parasta lieta, ka āpsis no sāniem uzklūp

teļiem. Lielākie teļi tiek cauri ar dziļām rētām, bet vājākos
laupītājam izdodas pārvarēt. Kad kazaki bija nometušies

uz dzīvi pie Amūras, viņu ganāmiem pulkiem, sevišķi līdze-

numos virs Būrējas kalnājiem, daudz bija jācieš no āp-
šiem."

Rudens beigās āpsis ir stipri nobarojies. Tagad viņš
sāk domāt, kā pēc iespējas omulīgāk pārlaist ziemu, un

sagatavo visu nepieciešamāko savai ziemas guļai. Viņš
sanes savā alā lapas un no tām iztaisa biezu un siltu guļas
vietu. Kamēr vēl nav iestājies sals, āpsis barojas ar alā

sakrāto. Tad viņš saritinājās, nogulstas uz vēderaun iebāž

galvu starp priekškājām (nevis, kā tiek apgalvots, starp

pakaļkājām, slēpdams purnu savā dziedzeru mai-

siņā), un iekrīt ziemas guļā. Bet tā tiek, tāpat kā lācim,
bieži pārtraukta. Ja sals nav pastāvīgs, vai arī ja iestājas
mērenāks laiks, sevišķi atkusnī un ne visai aukstās naktīs,

āpsis uzmostas, dažreiz naktī pat iziet no savas alas no-

dzerties. Ja laiks ir samērā silts, āpsis jau janvārī vai

vēlākais februārī laiku pa laikam atstāj savu alu, lai pa-

raktu saknes, vai arī, ja laime viņam uzsmaida, arī kādu

pelīti pārsteigtu un noķertu. Tomēr badošanās ziemā at-

stāj uz āpsi sliktu iespaidu, un kad āpsis pavasarī atkal iz-

nāk no savas alas dienas gaismā, tad viņš, kas rudenī bij

nobarojis smuku vēderiņu, ir liess kā skaida.

Āpši pārojās oktobrī, izņēmuma gadījumos (jauni in-

dividi) vēlāk. Pēc divpadsmit līdz piecpadsmit nedēļām,
tā tad februāra beigās vai marta sākumā, mātīte dzemdē

trīs līdz piecus mazuļus rūpīgi izklātā sūnu, lapu, paparžu

un garas zāles gultā, kuras vielas ta nesusi līdz ieejai, turē-

dama starp pakaļkājām, bet tad atspiezdamās ar galvu un

priekškājām sadzinusi pa alām midzeni iekšā. Pats par sevi

saprotams, ka viņa dzīvo pati savā alā, jo āpšu mātīte ir tik-
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pat stingra vientule kā āpšu tēviņš. Savus mazuļus āpšu
māte uzticīgi mīl. Kad viņa tos vairs nezīda, viņa tiem nes

alā tārpus, saknes un mazus zīdītājus tik ilgi, kamēr mazie

āpsīši paši nespēj sagādāt sev pārtiku. Guļot nedēļnieces
guļu, āpšu mātei ir grūti uzturēt alā citādi priekšzīmīgo

tīrību, jo neaudzinātie mazie, saprotams, nav vēl tiktāl

izglītoti, ka spētu šo augsto tikumu cienīt. Āpšu māte arī

še prot atrast izeju. Blakus midzenim viņa izrok sevišķu
kameru, kura mazo sabiedrībai noder kā noejas vieta un

kur tamlīdz novietojas arī visas tās barības vielas, kuras

mazie patērējuši tikai pa daļai.
Pēc apmēram trim līdz četrām nedēļām mazie, ļoti

skaistie āpsēni iedrošinās mātes pavadībā aiziet līdz ieejai

un kopā ar māti noliekas arī alas priekšā, lai pagozētos sau-

lītē. Tad viņi savā starpā kā bērni rotaļājas un iepriecina

laimīgo novērotāju jo vairāk vēl tamdēļ, ka šinī pievilcīgā
izrādē tikai reti var dabūt noskatīties. Mazuļi paliek pie
mātes līdz rudenim, pēc tam nošķirās un sāk dzīvot pat-
stāvīgi. Vislabāk viņi ciena vecas āpšu alas, bet vajadzības
gadījumā jārok arī pašiem savas. Tikai retos gadījumos

viņu māte pieļauj, ka tie savā dzimtā mājā ierīko otru mi-

dzeni un tad šo apakšzemes pili izlieto vēl vienu ziemu kopā

ar māti. Otrā gadā jaunie pilnīgi pieauguši un spējīgi vai-

roties, un ja uzmanīgi paslēpies mednieks neizdzēš ar savu

šāvienu viņu dzīvības sveci, tad tie sasniedz savu desmit

vai divpadsmit gadus lielo vecumu.

Āpšus ķer ar dažādu lamatu palīdzību, izrok viņus vai

arī izvelk viņus, kas ir diezgan šausmīgi, no alām ar se-

višķu āķi, kurš līdzinās lielam korķu vilķim,, dzen no alām

ar āpšu suņu palīdzību un šauj no alas izlienot. Āpsis

spēj izbēgt no draudošāmbriesmām tikai tad, ja viņam iz-

dodās savā alā tā noslēpties, ka pat suns nespēj to atrast,

jo viņa neveiklība ir tik liela, ka bēgšana no suņa viņam
neko nelīdzētu. Tamdēļ, ja viņam dzenas alā pakaļ, āpsis
cenšās glābties ar to, ka klusām, bet ar vislielāko ātrumu

ierokās dziļāk zemē un tādā ceļā tiešam diezgan bieži iz-

glābjas no vajātājiem suņiem.
Āpsi var nošaut arī agri no rīta, kad viņš atgriežas

savā alā. Vakaros gaidīt ir ļoti garlaicīgi, jo šis neuzticī-

gais zellis parasti izlien no savas alas tikai ap pusnakti un
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skrien prom tik klusi, cik vien iespējams. Parasti

āpšu šaušanai rīko tā saukto kanceli, t. i. tuvējā
kokā desmit līdz piecpadsmit metru augstumā ceļ no kārtīm

un dēļiem vietukur stāvēt, un no šejienes tad āpsi šauj, kad

tas iznāk dienas gaismā. Biezādainais dzīvnieks prasa to-

mēr spēcīgu šāviņu, vai arī mednieka acu priekšā nozūd

savā ligzdā. Dažreiz notiek arī tas, ka viens āpsis nāk

otram ievainotam palīgā. Vienu šādu gadījumu, pēc

Kārļa Mi 11 er a, ir atzīmējis kādz grafa fon šli c a

(Schlitz) mežsargs. Pēdējais izšāva kādā oktobra vakarā

uz āpsi, kurš vēl nebij vairāk kā kādu soli attālinājies no

ieejas. Dzīvnieks apvēlās vaidēdams, un likās, bija modi-

nājis sava biedra līdzjūtību ligzdā; jo pirms kā šāvējs bij

paguvis piesteigties, izkāpj no ligzdas otrs āpsis, paķer vai-

dētāju, ievelk to alā un nozūd dziļumā. Ja āpsi pārsteidz at-

klātā vietā sunis, tad vispirms viņš liekas garšļaukus, itkā

tad viņš būtu pasargāts, bet tad apsviežas uz muguras un

aizstāvas saviem asiem zobiem un nagiem vienlīdz ātri un

dūšīgi. Ligzdā viņš bieži vien ievaino āpšu suņus visai vā-

rīgi purnā, un ja viņš reiz ir iekodies, tad vaļā tūlīņ vis ne-

laižas. Viena vienīga sitiena pa degunu pietiek viņa no-

beigšanai, kāmēr visspēcīgākie sitieni par citām miesas da-

ļām liekas neatstāj nekādu iespaidu. Tiklīdz viņš mana, ka

tam seko, top divtik uzmanīgs, un tas negadās reti, ka āpsis

pavada divi līdz trīs dienas gluži mierīgi savā ligzdā, ja to

iepriekš ir apciemojuši kāds suns vai mednieks. Dažos ap-

vidos aiziet nakti pie āpšu alas, uzlaiž labus suņus viņam
uz pēdām un liek dzīt. Pēc īsa laiciņa viņš nāk atpakaļ un

tad mednieks, kurš viņu gaida ar apsegtu lukturi, var viņu

nošaut, jo suņi viņu parasti drīz vien panāk un ņem cieti.

Veci, uzrokot viņu ligzdas sagūstīti āpši ir patiešām

riebīgi, un viņi nav nedz audzināmi, nedz arī kas cits ar vi-

ņiem darāms, jo tie ir slinki, neuzticīgi, nikni, un ļauni.
Pa dienu tie negrib ne pakustēties un parādās tikai nakti,

pie katra gadījuma atņirdz zobus un kož bīstamā kārtā

tam, kurš neuzmanīgi viņiem tuvojas. Lenčs ir dabūjis
kādu vecu, tauku āpsi un ievietojis to kādā lielā kastē, še

tas palika tanī pašā kaktā mierīgi guļot, nekustējās, ja
vien viņu labi nepagrūda, un tikai naktī, pēc pulksten des-

mitiem, kļuva mundrs. „Ja es gribēju," stāsta mūsu uzti-
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čības vīrs, „par dienu citā kaktā novietot, tad tas man bija

jādara ar lielākās lāpstiņas palīdzību, izlietojot spēku. Tā-

dos gadījumos un vispār, kad es tam darīju pāri, grūzdams
ribās un tml., viņš spēcīgi šņāca caur nāsīm, tad pamišus,
sakratīdams savu vēderu, radīja pavisam savādu bungo-

šanu, un kad, gribēdams kost, viņš skrēja man virsū, tad

palaida papriekš skaņu, kas gandrīz līdzinājās tai, ko dzird

no liela suņa vai lāča tanī brīdī, kad tie dabū grūdienu ri-

bās un kož pretī."
Gluži citādi kā vecie, izturas jaunie, jaunībā sagūstītie

un rūpīgi izaudzētie āpši. Viņi paliek rāmi un pieķeras, se-

višķi ja viņi it īpaši vai visvairāk tiek baroti ar augu ba-

rību, un tad tos var piedabūt pat tik tāļu, ka tie seko savam

kopējam un uz viņa saucienu atgriežas no brīvības savā

krātiņā. Berlines zooloģiskajā dārzā dzīvoja kāds āpšu pā-

ris, kurš regulāri sveicināja apmeklētājus un übagoja no

viņiem. Savu dzīves veidu viņi bij manāmi pārgrozījuši
un atdusējās tikai pirms pusdienas, tā kā skaistais, ar pa-

mācošo morāli nobeigtais ābeces pantiņš:
„Drei Viertel seines Lebens

Verschlāft der Dachs vergebens"

(t. i. trīs ceturtdaļas no savas dzīves āpsis noguļ par velti)

pie viņa pavisam nebij pierādams, šādi āpši nepazīst arī

vairs nekādu ziemasguļu, bet nāk pēc savas barības pat taī

visstingrākajā salā. No aukstuma viņi aizsargājās tā, ka

rūpīgi ierīkoja savā ligzdā no salmiem un siena siltu un

mīkstu guļas vietu, un ieeju saskaņā ar siltuma mazi-

nāšanos vai pavairošanos te paplašināja, te atkal sašauri-

nāja. Uzmanīgi novērotāji ir ievērojuši pie šādiem gū-

stekņiem tik smalku laika nojautu, ka iedrošinās āpsi pie-
skaitīt praviešiem, lai nu arī gan tikai laika praviešiem.

Par kādu pieradinātu āpsi Ludvigs Bekmans

raksta man sekoši: „Jauni sagūstītie āpši kļūst ārkārtīgi

rāmi, ja ar tiem labi apietas, un proti, ļauj brīvi sadzīvot

ar mājas suņiem. Agrāk man bija kāda āpsiene, kura bija

pilnīgi palikusi par mājas dzīvnieku un kuras zaudējumu
es dziļi nožēloju. Kaspars, tā viņa par spīti savam dzimu-

mam tika saukta, bija pamatos godīgs, lai nu ar' drusku

lempīgs. Viņš labprāt vēlējās dzīvot mierā ar visu pasauli,
tapa tomēr savu parupjo joku dēļ bieži vien pārprasts, un
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tad tam vajadzēja piedzīvot nepatikšanas. Viņa īstais ro-

taļu biedrs bij kāds ārkārtīgi veikls un saprātīgs vistu su-

nis, kuru es jau no pašas jaunības biju pieradinājis, prast

apieties ar savādiem meža zvēriem. Ar šo suni pa skaista-

jiem vakariem āpsis uzveda īstus mākslas gabalus, un pie
manis nāca zvēru draugi no plašas apkārtnes, lai dabūtu šo

spēli noskatīties. Svarīgākais cīņā bija tas, ka āpsis, vai-

rāk reižu nopurinājies ar galvu, devās sunim virsū taisni

kā pa diegu no sava soļus piecpadsmit lielā attāluma un ga-
rām skriedams cirta ar galvu sānis uz sava pretinieka pusi.
Bet šis slaidā lēcienā pārlēca āpsim pāri un prom, gaidīja
tad vēl uz otro un uz trešo uzbrucienu un ļāvās tad, lai viņa
partners iedzen to dārzā. Ja nu āpsim palaimējās saķert
suni aiz pakaļkājas, tad gāja vaļā traka plosīšanās, kura

tomēr nekad neizvērtās par nopietnu cīņu. Kad Kasparam

kļuva par karstu, tad viņš, atpakaļ neskatīdamies, atkāpās
kādu gabaliņu atpakaļ, saboza spalvu un šļūca sunim vairāk

reiz garām, tikpat kā kāds uzpūties tītars. Pēc nedaudz

mirkļiem spalva un tāpat arī viss āpša ķermenis nolaidās

pamazām atkal uz leju, un pēc dažiem galvas pakratīju-

nnem un miermīlīgiem rukšķieniem „hu, gu, gu, gu
" trakā

spēle gāja atkal vaļā.
Lielāko dienas daļu Kaspars nogulēja savā ligzdā, kuru

viņš bij ierīkojis diezgan veikli zem sava būra, vidū apmē-

ram astoņi soļi platam iežogotam kvadrātam. Ligzda īste-

nībā sastāvēja tikai no vienas lielas, neregulāras alas ar ne-

dziļu ieeju, un ievērojamākais te bija tikai tas, ka midzeņa
dibenssienā āpsis pastāvīgi turēja vaļā nelielu caurumu,

kurā tikko ielīda roka, jādomā, vēdināšanas nolūkā. Aiz

būra viņam bij trīs līdz piecas bedres, podveidīgas alas ze-

mē, apmēram 25 centimetri platas un tikpat dziļas, kurām

viņš piegrieza komisku uzmanību. Te viņš kādu no tām

paplašināja, te atkal kādu citu aizbēra un nolīdzināja, te

taisīja kādu jaunu, tad to atkal aizbēra un t. t. Savus iz-

kārnījumus un mīzalus viņš atstāja vienīgi šinīs bedrēs.

Lielā salā viņš pievilka ligzdu no būra ar salmiem un sienu,

aizbāza no iekšas alas, bet bieži vien divdesmit četras stun-

das pirms atkušņa pēkšņi visu to atkal izsvieda laukā un

tad saldams skraidīja pa savu cietumu augšup un lejup, kā-

mēr to nogādāja mājā vai kādā stallī, kur nesala.
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levērojot viņa ārkārtīgo pieķeršanos tīrībai, viņam bij

atļauts staigāt pa māju apkārt. Sevišķs prieks viņam, kā

likās, bija skraidīt pa trepēm augšā un lejā; nereti tomēr

tas klīda arī gluži viens pats pa noliktavu apkārt, bāzdams

savu ziņkārīgo galvu visos stūros. Par sevišķu labvēlību

viņš uzskatīja, ja drīkstēja palikt pie manis, kāmēr es ēdu

pusdienu. Tādā gadījumā viņš vistu suni nobīdīja vien-

kārši pie malas, piecēlās uz pakaļkājām, uzlika priekškājas

un raibo, gludo galvu man uz ceļa un ar parasto „hu, gu, gu,

gu" prasīja kādu gabaliņu gaļas, kuru viņš ar priekšzobiem

noņēma no dakšiņām ļoti veikli un viegli. Ziemu viņam pa-

tika nolikties krāsns priekšā augšpēdu un pagriezt plato,
retām spalvām apklāto vēderu preti siltumam.

Vasarā viņš mani ar lielu patikšanu pavadīja uz kādu

ļoti biezu krūmāju, kur viņš jutās pilnīgi kā savās mājās

un taisīja jaunus atradumus ik uz katra soļa. Te viņš no-

ķēra kādu kameni vai izvilka no zemes kādu tārpu, te atkal

uzmeklēja nobirušas ogas, te apstrādāja saviem nagiem
kādu brūnu gliemezi. Mājā ejot viņš sekoja nospiestā gara
stāvoklī man uz pēdām, bet drīz vien sāka ķerstīties ap ma-

nām biksēm. Piesperot spēcīgāk ar kāju, viņš tapa tikai

mundrāks; turpretim visniecīgākais sitiens ar roku vai ar

rīksti to ārkārtīgi sarūgtināja.
Pa to laiku, kāmēr viņam mainījās spalva, tā apmē-

ram no apriļa vidus līdz septembra sākumam, āpsis palika

diezgan gauss un kods. Bet tad pēkšņi viņa ēstgriba, un

tamlīdz arī brangums ātri sāka vairoties. Oktobra beigās

viņš bij jau tik aptaukojies, ka skrejot elsāja. Būdams vis-

ēdējs, viņš mīlēja jauktu barību: virtuves atkritumi, rā-

ceņi, burkāni, putrāboļi, krituši augļi, savārīti kopā ar auzu

miltiem par cietu mīklu, un klāt vēl daži gabaliņi jēlas vai

vārītas gaļas — tas stāvēja viņa ēdienu sarakstā. Plūmes,
kuras viņš uzmeslēja dārzā un pavirši sakožļājis rija kopā

ar kauliņiem, bija viņa iemīļotākais ēdiens. Jēlu gaļu viņš
kožļāja daudz lēnāk kā lapsas un suņi, bet ēda to tomēr kāri,

pat kaķu, lapsu un vārnu gaļu, kādu es viņam it īpaši devu.

Viņa izturēšanās še tomēr nebij nebūt kā plēsīgam zvē-

ram, un kad tā uz rudens pusi viņš klusu stāvēja un mielo-

jās pie savas siles un ar lielu baudu čāpstināja lūpām, tad

arvien viņš man atgādināja ķīniešu barokli.
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Āpšu audzēšana vārda pilnā nozīmē toreiz man likās iz-

darāma bez kādām grūtībām, un es vēl arī tagad ieteiktu

pamēģināt ar āpšu audzēšanu visiem, kuriem āpša cepetis
nav pretīgs, kā tas ir šo rindiņu rakstītājam. Oktobra sāku-

mā parādījās pie manas audzēknes nepārprotama dziņa vai-

rot savu sugu; tomēr man likās, ka aptecēšanas laiks nevil-

kās ilgāk par dažām dienām. Diemžēl, ļaunais liktenis, neska-

toties uz visām manām pūlēm, tomēr liedza man sadzenāt

manas dzīves vietas tuvumā kādu vīriešu kārtas āpsi. Vai-

rāki jauni āpši, kurus es mēģināju izaudzēt, bij sagūstot ie-

vainoti un, neskatoties uz redzami spirgto ārējo izskatu,
vēlāk tomēr nobeidzās no iekšējiem bojājumiem: ar vārdu

sakot, mana āpsiene palika bez dzīves biedra.

Mans labais Kaspars dabūja kādā rudens rītā bries-

mīgu galu. Domājams, maigāku jūtu pamudināts, viņš bij
nakti atstājis savu cietumu, bij izbradājies pa visiem tu-

vējiem sakņu dārziem un rāceņu laukiem un iegriezās uz

rīta pusi gluži paļāvīgi kādās mājās, apmēram ceturtdaļ-
jūdzes no mana dzīvokļa. Zemnieki, kas bij skrējuši viņu
skatīties, bij noturējuši viņu par „meža sivēnu" un, nerau-

goties uz izmisuma pilno aizstāvēšanos, bij nosituši, pēc

zemnieku modes, ar kopīgu rungu."

Labums, ko dod nosists āpsis, ir diezgan ievērojams.

Viņa gaļa garšo saldāk kā cūkas gaļa, bet dažiem cilvēkiem

šķiet par īstu gārdumu. Stiprās, izturīgās un ūdenī nemirk-

stošās ādas, kuru, pēc L o m cr a, ikgadus tiekot izvests

tirgū 5500 kopā par 123.000 markām, tiek lietotas koferu

pārvilkšanai un tml., no garām astes spalvām taisa birstes

un otes; taukus lieto kā ārstniecības līdzekli vai arī dedzi-

nāšanai.



Lāču dzimta.
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Šīs kārtas pēdējā dzimtā apvienoti kustoņi, kuru tēli

mums bija pazīstami un draudzīgi bērnības laikos. Lāču

(Ursidae) ārējais izskats ir tik raksturīgs, ka katrs viņus

pazīst no pirmā acu uzmetiena; mūsu retākās sugas dažā

ziņā novirzās no vispārējā ārējā izskata, un dažu ģinšu pa-
zīšanai jau vajaga zināmu zināšanu par kustoņu radniecību.

Lāča ķermenis ir drukns, vai pat lempīgs, galva ovāla,
mēreni izstiepta, ar saasinātu, tomēr parasti taisni nošķeltu
purnu, kakls samērā īss un resns; ausis īsas un acis samērā

mazas; kājas mēreni garas, priekš- un pakaļkājas piecpirk-

stainas, apbruņotas lieliem, nekustīgiem, t. i. neievelkamiem

un tāpēc galā bieži ļoti stipri nodilušiem nagiem, ķetnu apak-

šas, kuras ejot skar zemi, visā savā garumā gandrīz pilnīgi
kailas. Zobu sistēma sastāv no 36 līdz 40 zobiem, proti

augšā un apakšā no sešiem priekšzobiem, no ilkņiem, augšā
un apakšā no diviem līdz četriem starpzobiem, vai arī diviem

starpzobiem augšā un trim apakšā, un beidzot, no diviem

līdz trim dzerokļiem. Priekšzobi samērā lieli, bieži ar lāp-
stotiem vaiņagiem, un harmonē ar spēcīgajiem ilkņiem, kuri

ļoti bieži ir ar šķautnēm vai līstēm; turpretīm starpzobi
vienkārši konaveidīgi vai arī ar nenozīmīgiem blakus cil-

nīšiem; gaļas- jeb plēsējzobs vāji attīstīts, dažām grupām

tā pavisam nav un citām ir tikai viens spēcīgs starpzobs ar

iekšēju cilni; dzerokļi neasi un apkšžoklī tie vienmēr ga-

rāki kā plati. Galvas kausa pakaļējā daļa izstiepta garumā

un raksturojas ar spēcīgu šķautni; kakla skriemeļi īsi un

plati, tādi paši ir arī, skaitā 19 līdz 21, muguras skriemeļi,
no kuriem 14 līdz 15 nes ribu pārus. Krusta kauls sastāv

no 3 līdz sun aste no 7 līdz 34 skriemeļiem. Mēle gluda,

kuņģis ir kā vienkāršs maiss, tievā un resnā zarna maz at-

šķiras; aklās zarnas nav nemaz.

Cik varam spriest no paleontoloģijas, tad lāču

priekšstāvji bijuši jau senos ģeoloģiskos laikmetos, bet sa-

vairojušies tie, liekas, pamazām. Pašlaik tie sastopami visā

Eiropā, Āzijā un Amerikā, tāpat vienā Ziemeļvakar-Āfrikas
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daļā. Viņi apdzīvo kā siltākās, tā aukstākās zemes, kā aug-
stus kalnājus, tā arī ledainas jūras apskalotus krastus.
Gandrīz visas sugas mājo biezos, plašos mežos vai klinšai-

nos apgabalos* visvairāk vientulībā. Dažas sugas vairāk

mīļo ūdeņiem bagātus vai mitrus Apgabalus, upes, strau-

ttiš, ezerus, purvus un jūru, bet citas dod priekšroku sausām

joslām. Tikai viena suga ir saistīta pie jūras krastiem Utt

nekad neiet dziļāk zemes iekšienē, bet izdara tomēr, tāpat
kā pārējās sugas, arī garākus ceļojumus, braucot uz ledus

gabaliem, un pārceļo Ziemeļu Ledus jūru un klejo no vienas

pasaules daļas uz otru. Pārējās sugas siro apkārt pa netik

plašu apgabalu. Lielākā daļa lāču dzīvo vientuļi, t. i. ar

mātīti kopā ja daudz, tad riesta laikā, daži, turpretim, ir

sabiedriski un apvienojušies sabiedrībās. Tie rok sev alas

Zemē vai smiltīs, lai tur ierīkotu nometni, bet pirmējie
meklē patvērumu cauros kokos vai klinšu aizās. Sugu lie-

lāka daļa ir nakts vai pa pusei krēslas un pa pusei nakts

dzīvnieki, pēc saules noiešanas iziet uz laupīšanu, bet dienu

visu pavada gulēdami savās paslēptnēs.
Lāči ir visēdēji vārda pilnā nozīmē, un šķiet, ka vairāk

kā pārējie plēsēji spēj ilgu laiku pārtikt vienīgi no augu ba-

rības. Viņi patērē ne tikai ēšanai derīgus augļus un ogas,
bet arī graudus, nobriedušu un pusgatavu labību, saknes,
sulotas zāles, lapu un ziedu pumpurus v. t.t. Sagūstīti lāči ir

ilgāku laiku baroti tikai ar auzām, nemaz nekaitējot viņu ve-

selībai. Jaunībā gan vienmēr jāpārtiek it īpaši no augu

valsts, un arī vēlāk tie ciena vairāk augu barību kā gaļu.
Viņi nav gārdēži, jo lieto gandrīz visu, kas baudāms: bez

minētiem augiem arī dzīvniekus, un proti vēžus un gliemjus,

tārpus, kukaiņus un to kāpurus, zivis, putnus un to olas, zī-

dītājus un maitas. Cilvēka dzīves vietas tuvumā viņi kaitē

mājsaimniecībai, un spēcīgākās sugas dažreiz paliek par ļoti
bīstamiem plēsējiem, kuri, bada mocīti, uzbrūk lielākiem

dzīvniekiem, un proti, var izdarīt ievērojamus postījumus

starp mājlopiem. Daži lāči tad ir tik pārgalvīgi, ka viņi iet

pat ciematos pēc mājputniem un olām, vai uzlauž kūtis, lai

tur viegli gūtu laupījumu. Cilvēkam lielākie lāči top bīsta-

mi vienīgi tad, ja viņš ielaižas ar tiem cīņā un tos kaitina.

Ir maldīgi, ja lāču kustības tura par lempīgām un lē-

nām. Lielās sugas gan nav sevišķi ātras, nedz veiklas, to-.



Brūnais
lācis.
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mēr ārkārtīgi izturīgas, un ar to spēj atsvērt veiklības trū-

kumu ; bet par mazajām sugām tā ne pavisam nevar domāt,

jo tās kustās ārkārtīgi izmanīgi un ātri. Uz zemes gaita gan-

drīz vienmēr lēna. Lāči min ar visu pēdu un prātīgi ceļ
vienu kāju pēc otras; uztraukušies, tie spēj dūšīgi skriet

savādos, tomēr ātros aulekšos. Lempīgākās sugas bez tam

vēl spēj piecelties uz pakaļkājām un šādā stāvoklī noiet

kādu gabalu, gan zvalstīdamies, bet tomēr nevar teikt, ka

neveikli. Kāpelēšanu gandrīz visi prot diezgan labi, lai gan

sava smaguma dēļ to var piekopt tikai aprobežotā mērā.

Daži vairās no ūdens, turpretim citi teicami peld, un daži

spēj dziļi un ilgi nirt. Ledus lāčus bieži sastop vairāku

jūdžu tālumā no krasta peldot pa jūru, un tad ir izdevība

novērot viņu meistarību un apbrīnojamo izturību. Lielais

spēks lāčiem atvieglo kustības un ļauj pārvarēt tādus šķēr-
šļus, kuri priekš citiem dzīvniekiem būtu augstākā mērā

traucējoši, un labi der arī viņu laupīšanās: tie spēj viegli
aizvilkt nolaupītu govi vai zirgu vai salauzt ribas citiem

dzīvniekiem ar savu spēcīgo apskāvienu. No viņu maņām
visattīstītākā ir oža; dzirde ir laba, redze viduvēja, garša
ne visai un tauste diezgan neattīstīta, lai gan dažiem lāčiem

ir derīgs taustes māneklis pagarinātā purnā. Dažas sugas
ir saprātīgas un gudras; tomēr viņiem trūkst dāvanu kaut

ko ar viltību aprēķināt un reiz nodomāto gudri izdarīt. Zi-

nāmā mērā viņi ļaujas iedīdīties, tomēr ne tuvu nesasniedz

tādu garīgu izglītību, kādu mēs varējām apbrīnot pie mūsu

gudrākā mājkustoņa, pie suņa. Daži lāči viegli pieradināmi,
tomēr neizrāda sevišķu pieķeršanos saimniekam vai kopē-

jam. Te vēl jāievēro, ka viņi vecumā arvien vairāk izvirst,
t. i. top viltīgi un gudri, viegli sakaitināmi, dusmīgi un

ļauni, un tad ir ārkārtīgi bīstami. Nenozīmīgos trikus, ku-

rus vienai vai otrai sugai var iedīdīt, nav ko ievērot, jo
pie daudziem par iedīdīšanu vispār nevar būt runas. Gara

stāvokli lāči izteic, dažādi noskaņojot savu balsi, kura pati
par sevi ir ievērojama un sastāv no apspiestas rūkšanas,
šņākšanas un murmināšanas, vai, urkšķošām un svelpjošām,
dažreiz arī no rejošām skaņām.

Visas ziemeļos dzīvojošās lielākās lāču sugas klejo ap-

kārt tikai vasarā un pirms ziemas iestāšanās izrok sev alas

zemē vai izlieto labvēlīgi izveidojušās klinšu spraugas un

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VI.
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citus dabīgus dobumus, lai tur pavadītu ziemu. Sava mā-

jokļa dibenpusē tie vienmēr sagatavo mīkstu midzeni no

zariem un lapām, sūnām, vecām lapām un zālēm, un šeit no-

guļ ar dažiem pārtraukumiem saltāko gada laiku. Nepār-
trauktā ziemas guļā tie neiekrīt, bet guļ garos periodos,
tomēr neizejot ārā. Uzkrītoši liekas tas, ka ziemas guļu
ietura tikai sauszemes lāči, kāmēr ledus jeb jūras lāči klejo
apkārt pat visstingrākajā salā un daudz ja niknā putenī
mierīgi noguļas gar zemi un ļauj sniegam uzcelt virs sevis

pajumti, t. i. vienkārši ļaujas ieputināties.
Grūsnā mātīte apmetas atkal alā un tur gada sākumā

dzemdē parasti vienu līdz sešus mazuļus. Tie dzimst akli

un māte viņus rūpīgi baro, kopj, sargā un aizsargā. Pēc

tam, kad tie zināmā mērā sāk kustēties, tos skaita par visai

labsirdīgiem, jocīgiem un rotaļīgiem kustonīšiem.

Zaudējumus, kurus nodara lāči, apmēram atsver la-

bums, kas atlec no viņiem, jo vairāk tāpēc, ka viņi pa daļai
uzturas maz apdzīvotos apgabalos, kur viņi nevar nodarīt

cilvēkam lielus zaudējumus. Lieto gandrīz visu sugu ādu,
kuru ļoti ciena kā teicamu kažoka materiālu. Bez tam ēd

gaļu, un izlieto pat kaulus, cīpslas un zarnas.

Kaut gan katrs domā, ka viņš lāčus pazīst, zoologam
tomēr jāsaka, ka tas ir vēl jautājums, vai atsevišķās for-

mas, kas bieži tikušas gan apvienotas, gan atkal šķirtas, ir

jāuzskata par viena un tā paša radījuma pasugām, vai par

patstāvīgām sugām. Patstāvīgas rāsas var, zināms, atzīt,
kā to piedzīvojuši lāču mednieki arī dara, bet tad no otras

puses nevar aizmirst, ka šim, plaši izplatītām dzīvniekam,
dažādi mainoties viņa dzīves vietai, arī pašam jāmainās un

ka viņš mainīsies.

Ja mēs pieņemam tikai vienu lāču sugu, tad mums jā-

ievēro, ka šis, parastais jeb brūnais lācis (Ursus arctos)

ļoti mainās ne tikai spalvojuma un krāsas, bet arī stāva

un sevišķi galvas kausa formas ziņā. Vispār biezā spalva,
kas ap seju, uz vēdera, un kāju pakaļpusē ir garāka kā uz

pārējā ķermeņa, var būt garāka vai īsāka, gluda vai cir-

taina; viņas krāsa iziet visus starptoņus no melni-brūnā

līdz tumši-sarkanam un dzeltēni brūnam, vai no melngani-
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pelēkā un sudrabpelēkā līdz palsam; pie jauniem kustoņiem
bieži sastopamā baltā strīpa ap kaklu var uzglabāties līdz

lielam vecumam un t. t. Purns vairāk vai mazāk izstiepts

garumā, piere vairāk vai mazāk plakana, viduklis gan ļoti
drukns, gan drusku slaikāks, kājas augstākas vai zemākas.

Pie 1 līdz 1,25 metru skausta augstuma lācis var sa-

sniegt 2 līdz 2,2 metru garumu, no kura uz asti krīt 8 centi-

metri. Svars svārstās no 150 līdz 200 kilogramiem.
Ja minētās formas mēs ieskatam tikai par brūnā lāča

dažādām pasugām, tad viņa izplatības apgabals paplaši-
nāms no Spānijas līdz Kamčatkai un no Lapzemes un Si-

birijas līdz Atlasam, Lībanam un Ziemeļu Himalajiem. Ei-

ropā viņš pašlaik vēl apdzīvo visus augstos kalnājus: Pire-

nejus, Alpus, Karpatus, Transilvanijas Alpus, Balkānus,

Skandināvijas Alpus, Kaukāzu un Uralu līdz ar viņa noza-

rojumiem, un zināmu joslu ap šiem kalniem, tāpat visu

Krieviju, visu Ziemeļ- un Central-Āziju, izņemot kailās ste-

pes, Kaukaziju, Siriju, Palestinu, Persiju, Tibetu un beidzot

Atlasu. Viņš bieži sastopams Krievijā, Zviedrijā un Nor-

vēģijā, Septiņkalnē un Donavas ielejās, Turcijā un Grie-

ķijā, nav rets arī Kramā un Kroatijā, kalnainajā Spānijā

un Itālijā, jau ļoti rets Šveicē un Tirolē, gandrīz pilnīgi iz-

skausts Francijā, kā arī Austrijas vācu zemēs un galīgi iz-

skausts Vācijā, Beļģijā, Holandē, Dānijā un Lielbritānijā.

Atsevišķi ieklejotāji šad un tad parādās Bavārijas augst-

kalnājā, Karintijā, Stirijā Moravijā un varbūt arī Bohe-

mijas mežā. Viņa dzīves vieta ir lieli, nepārtraukti, grūti

pieejami vai mazākais — no cilvēka reti apmeklēti, ogām

un citādiem augļiem bagāti meži. Alas zem koku saknēm

vai koku stumbros un kalnu aizās, krēslaini, necaurejami

biezokņi un muklāji ar sausām salām dod viņam pajumti

un mieru no galvenā ienaidnieka, no cilvēka.

Lācis, lempīgākais un smagākais Eiropas plēsējs, tāpat
kā lielākā viņa tuvo radnieku daļa, ir neveikls, muļķīgs
zēns. Tomēr viņa kustības izskatās neveiklākas, ne kā tās

patiesībā ir; jo, par spīti savai mierīgai gaitai, sirojamos,
tiklīdz tas uztraukts, viņš skrien ļoti ātri un var drīz pa-

nākt arī cilvēku, kā arī nereti saķert lēnākus meža kusto-

ņus pēc ilgākas vajāšanas. Pret kalnu viņa gaita samērā

vēl ātrāka kā līdzenumā, jo šeit viņam teicami noder garās
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pakaļkājas; turpretim lejup viņš var skriet tikai lēnām, jo
citādi tas viegli mestu kūleni. Tikai februārī, kad viņa
ķetnu apakšas met ādu, iešana tam neveicas. Bez tam viņš
prot teicami peldēt un veikli kāpelēt. Pavisam jauniem lācē-

niem māte māca jau kāpt kokos; bet šo mākslu viņi iemācās

arī paši no sevis, kā es daudzkārt esmu to novērojis pie sa-

gūstītiem lācēniem. Ir jocīgs skats, kad viņi atmuguriski

rāpjas zemē: kāpjot tie ķeras pie zariem ar patiesām bai-

lēm un redzams, ka ļoti baidās nokrist. Varenais spēks un

stiprie, cietie nagi lācim ļoti atvieglo kāpelēšanu; viņš spēj

uzkāpt pat pa stāvām klinšu sienām gadījumā, ja viņš
tur atrod kādu pieturas punktu. No ūdens viņš nebīstas

nemaz; bieži vasarā viņš to uzmeklē, lai atvēsinātos, un tad

labprāt pavada tajā ilgāku laiku. Vajāts, tas droši metas

straumē un laiž taisni pāri. No viņa maņām visteicamākā,

liekas, ir oža; varbūt tā viņam vislabāk noder laupījuma
uzmeklēšanai. Viņš saož cilvēku, kas tam pienācis uz div-

līdz trīssimts soļiem, un varot pareizi dzīt pēdas. Viņa
dzirde, neskatoties uz īsajām ausīm, ir asa, redze turpre-
tim diezgan slikta, lai gan acis nevar saukt par vājām; bei-

dzot garša, liekas, īsti labi attīstīta.

Par lāča garīgo dabu vienmēr tiek nodots ļoti labvēlīgs

spriedums .
Es tādam spriedumam nevaru piekrist. Lācis

gan patiesi izskatās komisks, bet viņš nebūt nav labsirdīgs
vai laipns, un drošsirdīgs ir tikai tad, kad neredz citas iz-

ejas ; drīzāk viņš ir garīgi maz apdāvināts, diezgan muļķīgs,
vienaldzīgs un kūtrs. Kaķi un suņi visi ir saprātīgāki par

viņu. Viņa labsirdība pamatojas vienīgi uz viņa ne visai

lielo meistarību laupīšanā, viņa jocīgo izturēšanos noteic

galvenā kārtā viņa stāvs. Kaķis ir drošsirdīgs, suns smalki

viltīgs, bet lācis muļķīgs, rupjš un neaptēsts. Zobi noteic

viņam aprobežotu barību; tāpēc viņš tikai retumis laupa

nav skaitāms viņam par labu. Skolai un mācībai viņš pa-

un turklāt aprobežotā mērā. Bet šis nopelns ir niecīgs un

dodas tikai mazā mērā, uz patiesu draudzību pret cilvēku

viņš nav spējīgs. Barību viņš cienī vairāk kā savu kopēju.
Arī pret pēdējo viņš vienmēr izturas rupji un draudoši.

Jau uz pirmā acu uzmetiena no lāča zobu sistēmas re-

dzam, ka viņš ir visēdējs, kuram jāpārtiek vairāk no augu,

kā no dzīvnieku barības. Vislabāk viņu var salidzināt ar
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cūku: kā tai, tā arī viņam der viss, kas baudāms. Parasti

viņa azaida galvenā barība ir augu vielas, bet mazāki dzīv-

nieki, sevišķi kukaiņi, gliemeži un tamlīdzīgi, ir pavalgs.
Mēnešiem ilgi viņš apmierinājās ar augu barību, pārtiek
kā vērsis no rudzu asniem un taukāmzālēm, ēd nobriedušu

labību, pumpurus, augļus, mellenes, sēnes un tamlīdzīgus

augus, turklāt izrakņā skudru pūļus un atspirdzinājās ar

kāpuriem un vecām skudrām, kuru īpatnējā skābe viņam
ļoti patīkama, vai izokšķerē, sevišķi dienvidos, bišstropus,
kuri viņam sniedz gārdu, ļoti iekārotu barību. Dienvid-

Karintijā bišstropus vasarā pārceļ uz kalniem, lai viņus tur

novietotu vai nu augstāk vai zemāk, skatoties pēc alpino

augu ziedēšanas sākuma, šeit dažreiz ierodas no Krainas

ieklejojis lācis un nodara lielus zaudējumus, uzlaužot tro-

pus un iztukšojot viņu saturu. Tiklīdz sāk nogatavoties

ogas, tā viņš iet ogot, noliec arī jaunus ogu kociņus, sevišķi
ķeraroto ķiršu stumbrus, lai varētu piekļūt pie viņu aug-

ļiem; kad labībai, sevišķi auzām un turku kviešiem aizme-

tas graudi, lācis ierodas tīrumos, nometas zemē un sēdus

šļūc pa tīrumu uz priekšu un atpakaļ, tā jo ērtāk pieliek-
dams skaras un vārpas tuvāk mutei, un dažreiz vienā pašā
naktī noposta veselu tīrumu; rudens mēnešos viņš iet pēc

krītošiem skābaržu augļiem vai Sibirijas mežu apgabalos pēc

ciedru riekstiem. Pēc Raddes sniegtām ziņām, viņš kāpjot
arī ciedru kokos un laužot tiem galotnes, lai iegūtu sēklām

pilnos čiekurus. Austrum-Sibirijas kalnājos viņš izdara

tāļus ceļojumus no vienas meža daļas uz otru, vai arī no

kalniem lejās un vienīgi lapojošo alpino augu, briestošo ogu

un mežābolu dēļ. Tikmēr, kāmēr viņš var dabūt bagātīgu

augu barību, viņš turas pie tās; trūkuma spiests, vai arī

kad pieradis pie dzīvnieku barības, viņš top plēsējs vārda

īstā nozīmē. Tad viņš uzglūn kaut kuram lielākam dzīv-

niekam, visvairāk aitām, bet arī vēršiem, zirgiem un visā-

diem meža zvēriem. Lielākiem kustoņiem viņš uzbrūk no

muguras, pēc tam, kad tos nogurdinājis dzenājot apkārt,
vai arī mēģina iztrenkāt tos ar savu izbailes modinošo rūk-

šanu, sevišķi, kad lopi ganās augstākos kalnos, un piedabūt
brīvprātīgi gāzties bezdibenī, un tad apdomīgi kāpj lejā un

pieēdas. Laimīgs iznākums vairo viņa drosmi un pārgal-
vību. Viņš izdara lielākus un aizvien tāļākus sirojumus,
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un naktis pārdroši iet ciematiem vai atsevišķām kūtīm

klāt: šeit vēl ērtāk var sadabūt laupījumu. Atsevišķi Alpu

lāči ar ievērojamu izmanību izmeklējot uzglūnēšanai tādu

vietu, no kuras varot pārredzēt ganības un nojaust izdevī-

gāko brīdi, kad mesties lopiem virsū. Ja kāds lops atšķi-
ries no pārējā ganāmpulka, tad parasti krīt par upuri lā-

cim, kurš jau glūn un pēkšņi parādās un, lai arī lops būtu

diezin cik veikls, dzenā to tik ilgi apkārt, kāmēr tas nogu-
ris padodas, vai lec bezdibenī.

Reiz palicis pārgalvīgs, lācis iet pie kūtīm un mēģina
ielauzt durvis, vai atplēst jumtu, kā tas vairākkārt esot no-

ticis Skandināvijā. Laimīgi iekļuvis kūtī, viņš nokauj govi,

norauj to no valga, apķer ar vienu priekškāju, bet ar otrās

ķetnu ieķeras sijā un ir pietiekoši spēcīgs, lai šādā kārtā

iznestu govi pa jumta caurumu. Tad upuris viegli tiek aiz-

gādāts projām. Te tad viņš pārvār dažnedažādus šķēršļus
un, kā tas daudzkārt novērots, spēj ar nogalinātu zirgu vai

vērsi ķetnās tikt uz priekšu pat pa tiem bīstamajiem Alpu

taciņiem, kur pāri bezdibenim pārlikti blakus divi koka

stumbri. Alpos lācis ir ļoti bīstams, sevišķi miglainās die-

nās, jo tad viņš nemanīts tuvojas ganāmpulkam un var uz-

klupt mugurā kādai govij. Ja viņš sagrābis kādu govs-

lopu un to pamana pārējie, tad viss ganāmpulks šņākdams
un maurodams salasās ap viņu, un dūšīgie vērši noliektiem

ragiem metas tam virsū un piespiež to bēgt.

Brieži, stirnas un kalnu kazas no lāča gandrīz vienmēr

izbēg, pateicoties savam ātrumam; tomēr Skandināvijas

ziemeļos viņš ilgāku laiku dzenās ziemeļbriežiem naigi pa-

kaļ. Viņš uzglūn pat zivīm un seko viņām garupmalu tāļu
gabalu, sagādādams tām prieku.

Nogalinājis lielāku laupījumu, lācis parasti to tūlīņ
neēd, bet atstāj upuri zināmu laiku guļot, apiet tam oš-

ņādams un klusu rūkdams vairākas reizes apkārt, apklāj
labi ar pieplēstām sūnām, un tikai vēlāk atgriežas ieturēt

azaidu. Uralu mežos nereti atrod zirgus, kuru galva, kakls,

ciskas un aste apklāti minētā kārtā, šeit tad arī lāču pie-

vilināšanai ierok sprāgušus zirgus, atstājot kādu kāju ārā,

un apmetas mastā blakus nereti ar labiem panākumiem.
Ka zināmos apstākļos lācis ķeras pie maitas, tas diezgan

droši zināms no Krievijas mednieku bagātīgiem piedzīvo-
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jumiem. Kad lopu sērgas plosās un piespiež Sibirijas med-

niekus aprakt kritušus kustoņus, tad lāči tos atkal izrok,
lai no tiem pieēstos. Tamdēļ liekas ticams, ka lācis daž-

reiz paliek par līķu zagli. Tā kādas Sibirijas sādžas Makaro

kapsētā tika nošauts lācis, kurš patlaban bij nodarbināts

ar neilgi pirms tam apglabāta līķa izrakšanu.

Lāču garīgā daba, kā tas saprotams, pilnīgi atkarājas

no tās barības, kādu viņi katrā vietā vairāk lieto: lācis-

augēdējs ir nedrošs un bailīgs zēns, lācis-laupītājs ir bī-

stams kā cilvēkam, tā arī tam kustonim, kuru viņš ap-

draud. „Kamčatkā," stāsta šte 11 er s, „lāči sastopami

neaprakstāmā daudzumā, un tos redz baros klejojam pa lau-

kiem. Bez šaubām, tie būtu izpostījuši jau sen visu Kam-

čatku, ja vien viņi še nebūtu tik rāmi, miermīlīgi un lab-

vēlīgi, kā nekur citur pasaulē. Pavasari tie bariem kāpj

lejā no kalnu upju iztekām, uz kurieni viņi dodas rudeņos
pēc barības un pārziemot. Viņi parādās pie upju grīvām,

stāv pie krastiem, ķer zivis, izmet tās uz krasta un ēd, tad,
kad zivju daudz, — tikai galvas, tāpat kā to dara suņi.
Atraduši kaut kur iemestu tīklu, viņi to izvēlk un zivis iz-

ņem. Rudens pusē, kad zivis ceļo pret straumi lielāku ga-
balu uz augšu, viņi pamazām vien tām līdzi aiziet kalnos

augšā."
Pirms ziemas iestāšanās lācis ierīko midzeni klinšu

starpā vai alā, kuru viņš atradis gatavu, un rok arī pats,
vai attiecīgi paplašina; tad arī kādā caurā kokā, bieži arī

krēšļainā biezoknī, kur paslēpjas zem vējlauzta koka, vai

nolauž ap izraudzīto nometni apkārtstāvošos kokus, uzvelk

tos sev virsū un tā iztaisa pajumti, zem kuras ļaujas ap-
klāties ar sniegu. Lāču mātes midzenis tiek rūpīgi izklāts

sūnām, lapām, zālēm un zariem un patiesi ir kā ērta, glīta

gulta. Galicijas Karpatos, kur šo ziemas mitekli sauc par

„gaura", lāču māte, pēc Knaura, vairāk mīļo dobumus

lielos kokos, kā citas nometnes vietas, ja vien „durvis", tas

ir ieejas caurums, nav par lielām. Jau pirms pirmā sniega
tā kārto savu ziemas midzeni, iztīrot no „gauras" zemi, sa-

trunējušus koka gabalus un citas netīrību radošas vielas un

pēc tam izklāj iekšpusi ar rūpīgi izmeklētiem žagariem, ku-

rus viņa nolauž no apkārtējā pameža zaru galotnēm. Stiprā-
kam salam iestājoties, lācis apmetas savā slēptuvē un šeit
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pa aukstāko gada laiku guļ ziemas miegu. Kad īsti lācis

„liekas uz auss" jeb ievelkas savā midzenī, tas atkarājas no

laika apstākļiem un attiecīgā apgabala klimata. Lāču mā-

tīte apmetas midzenī pa lielākai daļai jau novembra sāku-

mā, bet tēviņš, kā es to pats Kroatijā redzēju no kādām

pēdām, klejo apkārt vēl decembra vidū, vienalga, vai sniegs
ir jau uzsnidzis un pastāv liels sals, vai nē. Pēc krievu

lāču mednieku apgalvojumiem, pirms gulētiešanas lācis sīki

pārmeklējot sava midzeņa apkārtni un midzeni mainot, ja
dažādos virzienos uzduroties uz cilvēka pēdām. Ja ziemas

vidū iestājas atkusnis, tad pat Krievijā un Sibirijā viņš
dažreiz atstāj midzeni, lai padzertos vaiarī lai ieēstu. Vien-

mērīgs sals un dziļš sniegs saista lāci pie nometnes, un viņš
var gulēt tik cieti un dziļi, ka to neuzmodinapat ne koku cir-

šana midzeņa tuvumā. Mīkstās ziemās viņa miegs velkas var-

būt tikai dažas nedēļas, un maigāka klimata joslās lāči par

šādu miegu laikam nemaz nedomā. Uz to norāda mani un

citu novērojumi pie sagūstītiem lāčiem. Viņi neguļ zie-

mas miegu un dzīvo gandrīz tāpat kā vasarā. Ja viņiem
pasniedz kārtīgi barību, tie ēd gandrīz tikpat daudz, kā pa-

rasti un mīkstās ziemās guļ nedaudz vairāk kā vasarā.

Lāču mātīte, kad tai ziemu tuvojas atnešanās laiks, ir pil-

nīgi nomodā un mundra, bet savvaļā kā pirms, tā arī pēc

mazuļu dzemdēšanas guļ tikpat dziļi un cieši kā lācis, un

tikko pieminētā laikā, kā es par to esmu pārliecinājies per-

sonīgi novērojot, neko neēd, pat gūstniecībā nē. Tā kā

lācis pa vasaru un rudeni parasti ir uzbarojies labi, tad ap-

metoties ziemas midzenī viņš ir ļoti trekns, un ziemu pār-

tiek pa daļai no iekrātiem taukiem. Pavasarī izskatās ļoti
noliesējis, tāpat kā vairums citu ziemas gulētāju. Agrāku
laiku cilvēki, kuri to zināja, bija novērojuši, ka lācis gu-

lēdams dažreiz aplaiza savas ķetnas, kā viņš to vispār pa-

radis darīt, un domāja, ka tāpēc jāpieņem, ka viņš no sa-

vām ķetnām zīžot taukus. Ka tas nav pareizi, to

saprot katrs bērns; taču vēl šobaltdien šīs pasaciņas ticīgi
stāsta tālāk. Galīgi atstāt ziemas nometni viņu vienmēr

un visur piespiež atkusnis, kurš viņa guļas vietu applūdina

ar ūdeni un tā iztramda no miega.
Par lāču vairošanos ir vesela rinda novērojumu, kuri

gan visi izdarīti pie sagūstītiem lāčiem, bet tik labi saskan
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viens ar otru, ka mēs pamatoti no viņiem varam taisīt slē-

dzienus arī par vairošanos savvaļā. Riesta laiks ir maijs

un jūnija sākums; jo aptecēšanas laiks turpinās veselu

mēnesi. Mani koptie lāči pirmo reizi kopojās maija sā-

kumā, bet no šī laika sākot vairākas reizes ikdienas līdz

jūnija vidum; citi novērotāji atraduši gluži to pašu. Pā-

rošanās norit suņiem līdzīgi. Gluži aplam ir, ja saka, ka

lācis dzīvojot stingrā laulībā un nekad nepaliekot mātītei

neuzticīgs.
Lin nē lāču mātes grūsnības laiku uzdod simts div-

padsmit dienas, jo viņš par riesta laiku pieņēma oktobri.

Patiesībā grūsnības periods ilgst mazākais seši mēneši,
varbūt vēl drusku vairāk. Pjetruvskis (Pietruvskv)

pie saviem sagūstītiem lāčiem novērojis, ka māte pirmās

divas nedēļas pēc dzemdībām mazuļus neatstāj; pat tad

nē, ja viņu moca izsalkums un slāpes. Tikai pēc četr-

padsmit dienām tā izdzēra nedaudz piena, kurš tomēr bija

jānoliek viņai ļoti tūvu. Viņa aplika savas četras ķetnas
ap lācēniem, pārsedza tos vēl ar purnu un tā izveidoja tiem

ļoti siltu šūpuli. Trīs nedēļas pēc dzemdēšanas tā sāka

biežāk piecelties un no šī laika sāka arī paiet dažus soļus
no mazajiem nost. Tie palika akli četras nedēļas, un tikai

kad bij pagājuši divi mēneši, sāka lēnām stagāt apkārt.

Aprilī viņi rotaļājās pagalmā, maijā sasniedza jaunu pū-

deļu lielumu un nadzīgi lēkāja apkārt.
Arī kāda mana kopta lāču mātīte priekšpēdējā jan-

vāra nedēļā atnesa divus lācēnus. Jau apmēram trīs ne-

dēļas pirms dzemdēšanas tā ievilkās savā būrī, sakārtoja

no salmiem midzeni, palika kūtra, zaudēja prieku un gan-
drīz neko neēda. Vēl dažas dienas vēlāk viņa neaiztika

vairs nekādu barību, un pat pasniegto ūdeni atstāja ne-

aizskārtu. Jaunpiedzimušos mazuļus viņa sargāja minētā

kārtā, tomēr dažreiz apgriezās arī uz otriem sāniem, bet

arvien tā, lai mugura būtu pagriesta pret būra durvim.

Par blakus telpās mītošiem lāčiem viņa nelikās ne zinis

un vispār nodarbojās tikai ar saviem mazuļiem. 17. fe-

bruārī, ciktāl varēja novērot, viņa pirmo reizi atstāja gu-

ļas vietu, lai nodzertos; līdz tam viņa nebij ēdusi, bet no šī

orīža sākot atkal ņēma drusku barību. Viens mazulis bija

nobeidzies, bet dzīvais ap šo laiku bija sasniedzis pieau-



282

guša truša lielumu. Apmēram piecu nedēļu vecumā tam

atvēra acis; februāra beigās viņš sāka staigāt, tomēr

neparasti lempīgi un neveikli, marta beigās viņš jau stai-

gāja pa būri šurp un turp, aprill viņš mēģināja pastaigā-
ties jau tāļāk. Vecā savu pēcnācēju audzēja stingri, vē-

roja katru viņa soli un ar varu rāva to ķetnām atpakaļ,
ja tas gribēja tāļāk aiziet; par viņa tīrību tā gādāja, daž-

reiz iemezdama to ūdens traukā un pēc mazgāšanās atkal

ar ķetnu izvilkdama. Pirmā pret mātes gribu izdevusies

pastaigāšanās maksāja šim glītam radījumam dzīvību: at-

pakaļ nākot tas bija iemaldījies ledus lāču būri, un tie bija

viņu uz vietas saplosījuši. Vecā maz bēdājās par mazuļa
nāvi, un mazākais pret tiem lāčiem, pie kuriem viņa
tika novesta, tā izturējās tikpat maigi un mīlīgi kā arvien.

Jauni, apmēram pieci līdz seši mēneši veci lācēni ir

ļoti jautri dzīvnieki. Viņi kustās daudz, kustības ir lem-

pīgas ne mazāk, un tāpēc saprotams, ka viņiem pastāvīgi
iznāk kaut kas stipri jocīgs. Savu bērna dabu tie pierāda
ikkatrā darbībā. Viņi ir augstākā mērā rotaļīgi, bieži aiz

tīras pārgalvības rāpjas kokos, plosās kā mundri zēni, lec

ūdenī, bez vajadzības un bez mērķa skraida apkārt un dzen

simtejādus jokus. Savam uzraugam sevišķu maigumu tie

neparāda, drīzāk gan ir vienlīdz draudzīgi pret ikkatru

un neatšķir vienu cilvēku no otra. Kas viņiem dod kaut

ko ēst, tas ir draugs, kas viņus kaut kā sakaitina, tiek uz-

skatīts par ienaidnieku, un kur vien iespējams, tie izturās

pret to naidīgi. Viņi ir jūtīgi kā bērni; viņu mīlestību var

acumirklī iegūt, bet tikpat ātri arī zaudēt. Kā viņu ve-

cāki, tā arī viņi paši ir rupji, neveikli, aizmāršīgi, nevērīgi,

muļķīgi un aušīgi; bet pie viņiem visas šīs īpašības parā-
dās vēl spilgtāk. Atstāti vieni paši, tie var stundām ilgi
darboties aplaizīdami savas ķetnas, turklāt savādi rūk-

dami un čāpstinādami. Katrs neparasts notikums, katrs

svešs dzīvnieks viņus izbiedē; izbijušies, tie pieceļas un

trokšņaini klabina žokļiem. Jau otrā pusgadā tie pieņem
veco lāču dabu, top rupji un ķildīgi, moca nespēcīgākos

māj kustoņus, lai gan paši ir vēl bailīgi, kož un skrāpē pat
saimnieku, un tikai ar pēršanu pie tiem var uzturēt kār-

tību. Paliekot vecāki, tie top neveiklāki, rupjāki, rijīgāki,
kārāki uz slepkavošanu un bīstamāki. Viņus var arī mā-



283

cīt, var kaut ko viņiem iemācīt, iedīdīt vienkāršus trikus,
tomēr uzticēties viņiem nevar nekad; jo ko viņi darīs, tas

nav pie viņiem, tāpat kā pie visiem citiem muļķīgiem ra-

dījumiem, iepriekš paredzams, un no viņu varenā spēka,
niknuma un slepenās ļaunprātības vienmēr jābīstās.

Lāču medības jāpieskaita pie bīstamām; kaut gan
taisni jaunākos laikos piedzīvojuši lāču mednieki noliedz

tos šausmīgos piedzīvojumus, par kādiem dzirdam agrāko
laiku nostāstos. Mierīgi un aukstasinīgi mednieki apgalvo,
ka labam šāvējam šīs medības gandrīz nemaz neesot bī-

stamas.

Labi suņi ir vienmēr labākie palīgi medniekam. Viņi
ne tikai lāci uzmeklē, bet arī tā aizkavē, ka tam nav laika

nodarboties ar mednieku. Tikai šaurā spraugā iedzīts,
lācis top bīstams pretnieks cilvēkam; citādi pat ievainots

tas steidzīgi aizrikšo savu ceļu. Pavisam citādi iztu-

ras lāču māte, ja uzbrūk viņas mazuļiem, pēdējos aizstā-

vot tā parāda patiesi cēlu drosmi.

Dienvidaustrumu Eiropā lāci medī galvenā kārtā kad

tas nobarojies ar dzinēju palīdzību, retāk uz masta un ti-

kai izņēmuma gadījumos ziemas midzenī vai pirms ziemas

guļas; turpretim Krievijā viņu visvairāk uzmeklē taisni

šajā laikā. Tā kā lācis ļaujas dzīties un vienmēr iet pa

noteiktu teku, tad pēc tam, kad to izcēluši lietpratīgi med-

nieki, var rēķināt uz diezgan nodrošinātām sekmēm kā me-

dībās ar dzinējiem, tā arī uz masta, saprotams, ja vien ir

zināma viņa teka. Aukstasinība un droša roka ir lāču med-

niekam nepieciešamas īpašības, bet labi un izmēģināti ie-

roči nepieciešamas prasības. Lācim vajadzīgs labi mēr-

ķēts un uzreiz un noteikti nāvīgi ķerošs šāviens; jo ja viņš
citu vairs neko nevar un ir varbūt sāpīgi ievainots, tad

tas, nicinādams nāvi, cīnās par savu apdraudēto dzīvību

un reiz ieņēmis prātā šāvēju, viņš neļauj pat ne visdūšī-

gākiem un visplēsīgākiem suņiem, kuri viņu citādi ļoti ap-

grūtina, sevi nedz aizkavēt, nedz aizdzīt sānis, bet, piecē-
lies uz pakaļkājām, ļodzīdamies iet savam pretniekam
virsū un mēģina viņu saspiest savos apskāvienos vai no-

gāst dažiem ķetnu sitieniem. Tādos apstākļos mednieka

vienīgais glābiņš ir mednieka duncis, bet nereti nav vairs

arī nekāda glābiņa. Tāpēc vienatnē, bez droša medību
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biedra, uz lāču medībām iet tikpat maz un tikpat reti, kā

uz lauvu vai tīģeru medībām, turpretim sabiedrībā no lāča

nav dauds jābīstās.
Krievi lāčus nogalina ziemas midzenī vai midzeņa

priekšā neilgi pēc apgulšanās vai arī ziemas beigās, kad

sērsna atļauj iekļūt meža dziļumos. Zemnieks, kurš atra-

dis ziemas midzeni, pārdod tajā guļošo lāci kādam pazī-

stamām medniekam par divdesmit līdz simts rubļiem.
Noteiktā dienā tie dodas uz šo vietu, nostāda divās vai

trijās biezokņa pusēs dzinējus, ieņem noteiktu liniju un

tad sūta lāča „īpašnieku" līdz ar vairākiem suņiem uz mi-

dzeni, gulētāju uzcelt un izdzīt. Dažreiz lācis guļ tik cieši, ka

to var piespiest uzcelties tikai ar kārtīm, vai arī ar midzenī

mesta un tur uzspridzināta lielgabala šāviņa palīdzību. Ja

lācis nav gluži tik stūrgalvīgs, tad viņš suņiem atnākot

tūliņ atstāj midzeni, ložņā pa biezokni šurp un turp, mē-

ģina vienā otrā vietā izlauzties, bet ar skaļu kliegšanu
viscaur tiek atbiedēts atpakaļ, nobīstas, izkārnas no bai-

lēm un lekdams skrien no vienas vietas uz otru, top nikns,

pieceļas, lai redzētu visapkārt, nolaižas atkal un skrien

virsū kādam dzinējam, lai to sagrābtu, beidzot tomēr no-

kļūst kādam medniekam pa šāvienam un beidz savu dzīvi,

nepaguvis nekādu nelaimi nodarīt.

Blakus atzītiem medību veidiem viscaur lieto arī ci-

tus, vispār izlieto visus līdzekļus, lai atsvabinātos no šī

plēsēja tur, kur viņš top neciešams. Šī mērķa sasniegša-
nai apvienojas pārdroša vīrišķība un viltība. Galicijā un

Septiņkalnē uz viņa tekām liek smagus ķeramos dzelžus,

pie tiem piestiprina ķēdi un pie tās ar stipra valga palī-
dzību smagu bluķi. Ja lācis nejauši tādos dzelžos iekāpis,
tad viņš veltīgi pūlēsies no tiem atsvabināties vai pārkost

ķēdi, aptīsies beidzot ap koku, pagurs un nelaimīgā kārtā

ies bojā. Medniekam, kurš ik pārdienas apstaigā tekas,
aizvilktie dzelži, ķēde vai bluķis pietiekoši skaidri rāda,

pa kādu ceļu sagūstītais lācis ir gājis, lai viņu droši uz-

meklētu. „Āziati," stāsta Šte 11 er s, „ierīko celtni no

daudziem viens uz otra saliktiem baļķiem, kuri visi sa-

brūk un nosit lāčus, tiklīdz tie uzkāpuši uz baļķu priekšā

viegli uzstādītām lamatām. Viņi rok bedri, iedzen tajā

asu, gludi notēstu un apdedzinātu mietu, kurš kādu pēdu
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paceļās virs dibena, bet bedri apklāj ar zāli. Tagad ar

valga palīdzību tie uzvelk lokanu kārti, kura atstiepjas un

sit, ja lācis uzminis valgam, un tā iebiedē kustoni, ka tas

sāk naigi skriet un neuzmanīgi iekrīt bedrē, uzduras uz

mieta un nobeidzas. Vēl vienkāršāk zemnieki ķer viņus
pie Lēnas un Urnas upēm. Pie ļoti smaga bluķa tie pie-
stiprina valgu, kura otrā galā iesien cilpu. Šo viņi noliek

uz tekas tuvu pie augstas kraujas. Tiklīdz cilpa apmetu-
sies lācim ap kaklu un viņš iedams tāļāk mana, ka bluķis
to kavē un aiztur, viņš, nesaprazdams, kā noņemt cilpu no

kakla, tā noskaistas uz bluķi, ka pieskrien tam klāt, paceļ
no zemes un, lai no tā atsvabinātos, met ar varenu spēku
no kalna lejā, bet tanī pašā brīdī otrs gals, kas ar cilpu pie-

stiprināts pie kakla, norauj lāci līdz, un viņš nositas."

Labums, kas atlec no laimīgām lāču medībām, nav

mazs. Divsimts kilogramu gaļas dod skaistu ienākumu;
āda ir savas trīsdesmit līdz simts markas vērts; lāča tau-

kiem liels pieprasījums un laba cena. šie tauki ir balti,
nekad nepaliek cieti, slēgtos traukos reti paliek rūgti, un

pretīgā smaka, kas tiem ir svaigā veidā, zūd, ja viņus ie-

priekš sutina ar sīpoliem. Jauna lāča gaļai ir ļoti smalka,

patīkama garša; veca trekna lāča šķiņķis, cepts vai dū-

mos žāvēts, ir gārdums. Gārdēži visvairāk mīl lāča kāju,
tomēr vispirms jāpierod pie lāča kājas izskata, jo nodī-

rāta un cepšanai sagatavota, viņa riebīgā kārtā līdzinās

uzkrītoši lielai cilvēka kājai. Lāča galva ar šampinjoniem
tiek turēta par teicamu ēdienu.

Vēl pagājušā gadu simteņa sākumā to uzskatīja par

valdnieku izpriecu, laist sagūstītus lāčus cīņā ar lieliem su-

ņiem. Vācijas valdnieki tos turēja sevišķos dārzos tikai

šim nolūkam. „Augustam Stiprajam," tā stāsta fon

Flemmings, „bija divi tādi lāči, un notikās, ka reiz

Augustenbergā viens lācis izbēga no dārza, norāva kādā

skārnī teļa cisku un, tā kā miesnieka sieva gribēja viņu
aizdzīt, tad saplēsa to līdz ar bērniem. Pēc tam piestei-

dzās ļaudis un lāci nošāva." Cīņai nolemtos lāčus uz cī-

ņas vietu noveda kastē, kuru varēja attaisīt par gabalu ar

valgu tā, ka tā atvērās uz visām pusēm un lācis pēkšņi
kļuva brīvs. Pēc tam laida viņam virsū lielus, smagus

suņus. Ja suņi viņu sagrāba, tad cilvēks bez grūtībām va-
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rēja viņu nogalināt. 1630. gadā Drezdenes pils pagalmā

astoņu dienu laikā tika noturētas trīs lāču rīdīšanas.

Abās pirmējās cīnījās septiņi lāči ar suņiem, bet trešajā
ar lieliem meža kuiļiem, no kuriem pieci palika guļot uz

vietas; tikai viens lācis bija astoņus centnerus smags.

Bez tam vēl lāčus kaitināja ar raķetēm un ķircināja ar

sarkanu, izbāstu biedēkli. Parasti suņu notvertos lāčus

nodūra paši lielie kungi, bet Augusts Stiprais mēdza tiem

nocirst galvu.
Brūnā lāča tuvākais radinieks ir pa visu Ziemeļvakar-

Ameriku izplatītais pelēkais jeb gris li lācis (Ur-

sus cinereus). Pēc ķermeņa uzbūves un izskata viņš lī-

dzinājās mūsu lācim, bet ir lielāks, smagāks, lempīgāks

un stiprāks par mūsējo. Tumši brūnas, galā bālas spal-

vas, kuras uz pleciem, rīkles un vēdera, vispār uz visa ķer-
meņa ir garākas, kušķainākas un pinkainākas kā brūnam

lācim, sedz viņa ķermeni; īsas un ļoti bālas spalvas sedz

galvu. Iris sarkani brūns. Sastopams arī gaišpelē-
kas un melni brūnas pasugas. No Eiropas lāčiem šis ku-

stonis stipri atšķiras ar galvas kausa īsumu, degunkaula
velvē jumu, plato, plakano pieri, ausu un astes īsumu, un

visvairāk ar milzīgiem, līdz 13 centimetrus gariem, ļoti

stipriem, izliektiem, uz galu tikai nedaudz smailotiem, iebal-

tiem nagiem. Arī viņa ievērojamais lielums ir pazīme,
kas neļauj tik viegli šīs abas sugas samainīt; jo kamēr

mūsu lācis tikai retos gadījumos sasniedz 2,2 metri ķer-
meņa garumu, tikmēr pelēkais lācis, vai kā viņu mednieki

jokodamies nosauc, „Efraims", ir 2,3 un nereti pat 2,5
metri garš, un sver no septiņi līdz deviņi centneri.

Pēc sava dzīves veida pelēkais lācis stipri līdzīgs mū-

sējam; ejot viņš vairāk ļogās vai līgojas, un visas viņa
kustības ir lempīgākas. Tikai jaunībā viņš esot spējīgs

kāpt kokos, lai no tam iegūtu sev kādu labumu, t. i. lai no

kokiem nobraucītu savu mīļāko barību — zīles; vecumā

viņš šo mākslu vairs neesot spējīgs piekopt: vismaz no

viņa apdraudētie mednieki vairākas reizes ir izglābušies,

steidzīgi uzkāpdami kokā un tad novērojuši, ka pat uz vis

to trakāko saniknots, viņš nekad nav uzdrošinājies viņiem
sekot. Turpretim peld viņš ļoti viegli, pat pār platām

upēm, un dusmās dzenas saviem ienaidniekiem pakaļ arī
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ūdeni. Viņam vajagot būt šausmīgam laupītājam un stip-

ram diezgan, lai kautkuru viņa dzimtenes radījumu pār-
varētu. Pat stiprais bizons, kura brālēns zumbrs mūsu

lācim uzmanīgi griež ceļu, krītot viņam par upuri, un ik-

katrs zīdītājs, kas vājāks par viņu. No cilvēka viņš nebai-

doties nemaz.

Jaunībā arī grislilācis ir piemīlīgs dzīvnieks. Viņa
spalva, neskatoties uz viņas garumu un biezumu, ir tik

smalkā un skaistā krāsā, ka tā mazo ļoti izgrezno. Jauns

saķerts, pelēkais lācis var tikt puslīdz labi pieradināts.
Pa 11ize rs, kurš kādu grislilāci bija atvedis līdz uz

Eiropu, savu gūstēkni ļoti slavēja. Tas ēda dzēra un ro-

taļājās ar matrožiem un uzjautrināja visus ceļotājus, tā

kā vēlāk kuģa kapteins mūsu medniekam apgalvoja, ka

viņš būtot ļoti priecīgs, ja varētu priekš katra ceļojuma
iegūt vienu jaunu lāci. „Kādu dienu," stāsta šis uzticī-

bas vīrs,, „lietus gāze nodzina visus ceļotājus, lāci ieskai-

tot, no kuģa deķa. Bet te manu uzmanību saistīja skaļi
smiekli, kas bija dzirdami uz deķa. Uzsteidzies augšā es

redzēju, ka smiekliem par iemeslu bija lācis. No noslēg-
tās telpas viņš bija atsvabinājies, saraudams savas ķēdes,
un aizgājis prom. Bet joprojām es vēl nevarēju izprast
smieklu cēloni. Cilvēki stāvēja ap stūrmaņa kajiti un bija
nodarbināti ar kādu priekšmetu, kurš gulēja stūrmaņa

gultā un bija rūpīgi ietinies palagos. Uz viņu jokiem

piepēži tika atbildēts ar nejaušu rūcienu, un redzi, tas

bija mans draugs Efraims, kurš noskaities par lietu, bija

atsvabinājies no valga un nejauši atradis stūrmaņa gultu,

iekāpis tanī un sevišķi rūpīgi ietinies segās. Stūrmanis,
būdams labā omā, nebija it nebūt noskaities, taisni otrādi,
— ārkārtīgi priecīgs."

Pazīstamākais Amerikas lācis ir bariba 1 s jeb
melnais lācis (Ursus americanus), ļoti plaši izpla-
tīts un samērā labsirdīgs, mazākais nesalīdzināmi nevai-

nīgāks dzīvnieks, nekā pelēkais un brūnais lācis. Viņa ķer-
meņa garums ir augstākais divi metri un skausta aug-

stums drusku pāri par vienu metru. No brūnā lāča viņš
atšķiras tikai ar šaurāku galvu, smailāku, no pieres neat-

dalītu purnu, īsām pēdām un ar spalvas veidu un krāsu.

Spalva gara, cieta un taisna, un paliek īsāka tikai ap pieri
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un purnu. Viņas krāsa ir spoži melna, bet purna abās

pusēs pāriet bāli dzeltēnā. Tāpat krāsots plankums atro-

das ļoti bieži arī priekš acīm. Retāk sastopami baribali

ar baltām lūpu malām un baltām strīpām uz krūtīm un

pakauša. Jaunie lāči, kas izskatās gaiši pelēki, sākot ar

otro dzīvības gadu apvelk vecāku tumšo ģērbu, bet savu

vecāku garās spalvas tie iegūst tomēr tikai vēlāk.

Baribals ir izplatīts visā Ziemeļ-Amerikā. Viņu var

sastapt visos mežainos apgabalos, sākot no Austrumu pie-
krastes līdz pat Kalifornijas robežām, un no zemēm, kas

sniedz bagātīgi ādas, līdz pat Meksikai. Mežs tam dod visu,
kas tam vajadzīgs; bet savu uzturēšanās vietu, viņš maina

pēc gada laikiem, kā to noteic ikkatra laika augļi. Pava-

saros viņš meklē barību bagātajos upju līdzenumos, un

tāpēc klejo apkārt pa tiem biezokņiem, kuri apņem upju
un ezeru krastus, vasarā viņš atkāpjas dziļi iekšā mežā,
kura koki tagad bagāti visāda veida augļiem; ziemu,

beidzot, viņš uzmeklē pēc iespējas apslēptāku midzeni, kur

guļ vai nu pa laikiem, vai arī iekrīt īstā ziemas guļā. Par

pēdējo tiek dažādi stāstīts. Daži saka, ka tikai nedaudzi

lāči slēpjoties nedēļām ilgi savos midzeņos un tur guļot,
bet pārējie ceļojot arī ziemā no vienas vietas uz otru, pat
ka viņi pārceļojot no ziemeļu apgabaliem vairāk uz dien-

vidiem; citi domā, ka tas notiekot tikai siltākās ziemās,

kurpretim aukstākās visi melnie lāči guļot ziemas miegu.
Noteikti ir zināms, ka taisni ziemā ļoti bieži iet uz baribala

medībām un to uzmeklē viņa midzenī. Pēc Ričardsona

(Richardson) nostāstiem, dzīvnieks parasti izvēloties vietu

pie krituša koka, izrokot tur bedri un, sniega puteņiem ie-

stājoties, noliekoties tur uz guļu. Sniegs tad apklājot koku

un lāci; tomēr viņa midzeni var uziet pēc neliela caurumiņa,
kas izkusis sniegā no dzīvnieka elpas, un pēc zināma dau-

dzuma sarmas, kuras ap šo caurumu sakrājas arvien vai-

rāk un vairāk. Apgabalos vairāk uz dienvidiem, kur koki

lielāki, lācis parasti ielien gulēt tukšā kokā. Šaī ziemas

nometnē viņš paliek tik ilgi, kamēr snieg sniegs. Arī va-

saru viņš ierīko sev mīkstu gultu no sausām lapām un

zāles. Bet šo midzeni ļoti grūti atrast, jo tas atrodas

meža visvientuļākās vietās, klinšu aizās, zemās alās un

zem kokiem, kuru zari nokarājas līdz pat zemei. Pēc
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Odib on a (Audubon) domam, tas līdzinoties visvairāk

meža cūkas midzenim.

Arī baribals, neskatoties uz to, ka viņš izskatās dus-

mīgs, lempīgs un neizveicīgs, ir tomēr modrs, dzīvs, spē-

cīgs, kustīgs, izveicīgs un izturīgs dzīvnieks. Viņš skrej
tik ātri, ka cilvēks nevar viņu panākt; peldēt viņš prot
priekšzīmīgi un kāpšanā viņš ir meistars. Katrā ziņā
viņš visās kustībās ir daudz izveicīgāks kā mūsu brūnais

lācis, kura īpašības viņam vispār piemīt. Tikai ļoti retos

gadījumos viņš uzbrūk cilvēkam, bet visvairāk gan, ierau-

got šo savu visniknāko ienaidnieku, viņš bēg cik ātri vien

spēdams uz mežu; pat ievainots, tas ne vienmēr uzbrūk

savam pretiniekam, lai gan arī, neredzēdams vairs nekādas

izejas, viņš griež krūti pretī pat acim redzamam pārspēkam
un var kļūt ļoti bīstams.

Viņa galvenā barība ir augu vielas, sevišķi zāle, la-

pas, pusgatava un gatava labība, ogas un visādi augļi
kokos. Bet viņš vajā arī zemnieka ganāmos pulkus un

uzdrošinās, tāpat kā brūnais, uzbrukt pat apbruņotiem
vēršiem. Lauksaimniekam viņš kaitē arvien, vai nu tas

būtu sējumus nopostot, vai arī tramdot ganāmos pulkus,

un tāpēc tam iet tāpat kā mūsu lācim: viņš tiek bez žē-

lastības vajāts un visiem līdzekļiem izskausts, tiklīdz ir

uzdrošinājies tuvoties cilvēka dzīves vietai.

Par baribala pārošanās laiku amerikāņu pētniekiem,

šķiet, nav noteiktu ziņu. Ričardsons (Richardson) uz-

dod, ka lāča grūsnības laiks velkoties apmēram piecpads-
mit līdz sešpadsmit nedēļas, unOdibons (Audubon), lie-

kas, ir pieturējies pie viņa. Kā atnešanās laiku apzīmē

janvāri. Mazuļu skaits pēc Ričardsona ziņām svār-

stās starp vienu un pieci, pēc O d i b o n a, turpretim, to ir

tikai divi. Es domāju, ka novērojumi pie noķertiem ba-

ribaliem arī te varētu būt noteicošie. Kāds man zināms

šo lāču pāris gūstā bija divi reizes atnesies, un mazuļi pie-
dzima jau janvārī. Mani koptie koptie baribali pārojās
16. jūnijā pirmo reizi un pēc tam gandrīz veselu mēnesi

katru dienu, tāpat kā brūnie lāči. Ka brīvībā dzīvojošie
lāči par savu nedēļu gultu izvēlas, kā Ričardsons ziņo,
caurus kokus, ir ticami. Par mazuļu pirmajām bērnības

dienām laikam nav nekādu novērojumu. Par lielākiem ir
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zināms, ka vecie tos mīl sirsnīgi, ilgāku laiku vadā sev

līdzi, māca visās gudrībās un briesmu brīdī drošsirdīgi aiz-

stāv.

Baribala medības būs gan bīstamas, visvairāk viņa
ievērojami sīkstās dzīvības dēļ. Tiek izlietoti visdažā-

dākie līdzekļi, lai viņu veiktu. Daudzus ķer lielās aizkrī-

tošās lamatās, visvairāk tomēr krīt no medību šautenes.

Labi suņi te var ļoti daudz palīdzēt, lāci vai nu noriedami,
vai arī uzdzīdami kokā, un tad medniekam izdevīgi mierīgi

nomērķēt un lodi iešaut īstā vietā. odib on s savā dzī-

vajā valodā apraksta kādas no šādām medībām, kurās no-

šauti vairāki lāči, bet arī vairāki suņi gāja bojā un med-

nieki paši bija apdraudēti. Suņi vieni paši nevar baribalu

pievarēt, un pat labākie kodēji krīt no viņa briesmīga-

jiem ķetnas sitieniem. Daudzos apgabalos ar labiem pa-
nākumiem izlieto paššāvējus, kurus izšauj lācis pats, no-

ņemdams uzlikto ēsmu. Upēs un ezeros viņu medī tad, kad

viņš peld no viena krasta uz otru, vai arī kad mednieku

palīgi viņu tur iedzinuši.

Ļoti īpatnēji ir daži indiāņu medību paņēmieni, vēl

īpatnējākas ir svinīgās ceremonijas, kas tiek sarīkotas, lai

saderētu mieru ar aizgājušo lāča garu, un kas līdzinās

dievkalpošanas ceremonijām. Aleksandrs Henre

(Henry), pirmais anglis, kurš ceļojis pa īstajiem zvērādu

apgabaliem, stāsta sekošo: „Janvarī man bija tā laime, uz-

iet kādu resnu priedi, kuras miza bija ļoti stipri saskrāpēta
lāča nagiem. Pētot tāļāk, es augšējā daļā ieraudzīju lielu

caurumu, kas gāja koka tukšajā dobumā, un pēc visa no-

vērotā es spriedu, ka te kāds lācis varētu būt ierīkojis savu

ziemas guļu. šos novērojumus es pastāstīju saviem indiāņu
saimniekiem, un viņi tūlīt nosprieda koku nozāģēt, lai gan

viņa apkārtmērs nebija mazāk par trim asīm. Otrā rītā

ķērās pie darba, un vakarā puse no šī smagā uzdevuma

bija veikta. Otrās dienas pēcpusdienā koks nogāzās, un

nedaudz minūtes vēlāk visiem par lielu apmierinājumu no

cauruma izlīda ārkārtīgi liels lācis. Es to nošāvu, iekams

tas bij paguvis spert dažus soļus. Tūlīt pēc nāves visi in-

diāņi gāja tam klāt, un arī „vecā māte", kā mēs to saucām.

Viņa saņēma zvēra galvu savās rokās, glāstīja to un daudz-

reiz bučoja un lūdza no lāča tūkstošreiz piedošanu, ka viņi
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tam laupījuši dzīvību, apgalvoja arī, ka to neesot darījuši
indiāņi, bet ka tas varot būt gan anglis, kurš šo noziegumu

izdarījis. Tas nevilkās visai ilgi, jo drīz vien sākās ādas

novilkšana un lāča sadališana. Visi apkrāvās ar ādu, ar

gaļu un taukiem un devās mājup.
Tiklīdz gājiens nonāca mājā, kad lāča āda tika izgrez-

nota ar sudraba rokas sprādzēm un citām spīdošām lietām,
kas ģimenei piederēja. Tad to uzlika uz stalažām un deguna

priekšā nolika daudz tabakas. Otrā rītā sāka rīkoties uz

svētkiem. Būdas tika tīrītas un slaucītas, lāča galva tika

pacelta uz augšu un jauns lakats, kas vēl nebija ne reizes

lietots, tika pārklāts par to. Kad pīpes bija savestas kār-

tībā, tad kāds indianietis iepūta lāča nāsīs tabakas dūmus.

Viņš lūdza, lai es darot to pašu, jo es, kas dzīvnieku esot

nonāvējis, caur to mazināšot viņa dusmas. Es pūlējos manu

labvēlīgo un laipno saimnieku pārliecināt, ka lācis nav vairs

dzīvs, bet maniem vārdiem neviens neticēja. Beidzot mans

saimnieks turēja runu, kurā viņš centās celt lāci godā, un

tikai pēc tam visi sāka ar lāča gaļu mieloties."

Visi mani novērotie baribali ievērojami atšķiras no

viņu radiniekiem ar savu labo dabu un lēnprātību. Viņi
nekad saviem sargiem nerāda savu spēku, un bieži vien at-

zīst pilnīgu cilvēka virskundzību un ļoti viegli ļaujas ap-

kopties. Labvēlīgu draugu devība baribalus var stipri iz-

lutināt. Viņi zin, ka tos baro, un atgādina raudulīgi lūg-
damies tam, kurš būtu piemirsis ko iedot, cik labi pret vi-

ņiem bijuši citi. Viņi pierod tā übagot, ka neviens nespēj
vairs ko liegt, jo lāča stāvoklis ar izplēstām rokām ir tik

jocīgs un viņa smilkstēšana tik aizkustinoša, ka aizgrābj
ikkatram sirdi.

Par baribala Āzijas priekšstāvi jāuzskata apkakles
lācis jeb japāņu kuma (Ursus torquatus). Viņš ne-

tiek gan lielumā pirmajam līdz, bet līdzinās tam ļoti krāsā.

Viņa stāvs ir samērā slaiks, galva ar smailu purnu, pieres

un deguna virsus taisns, ausis apaļas un samērā lielas,

kājas vidēji garas, ķetnas īsas, pirksti apbruņoti īsiem, bet

stipriem nagiem. Spalvojums un spalvas krāsa liekas diez-

gan mainīgi, ja vien ziņas par to attiecas uz vienu un to

pašu dzīvnieku un ne uz divām dažādām sugām. Xiv j ē

(Cuvier), kurš pirmais aprakstīja šo Divokela (Duvau-
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eel) Siletā atrasto lāci, stāsta, ka spalva, izņemot pinkainās

krēpes uz kakla, esot gluda un vienādi melnā krāsā, iz-

ņemot iebalto apakšlūpu, balto krūšu zīmi, kā arī abas

iesarkanās purna malas. Krūšu zīme tiek salīdzināta ar

parasto V; viņa rada šķērsstrīpu ap atslēgas kaulu, no

kurienes atzarojas viens zars jeb strīpa uz krūšu vidējo
dalu.

Par dzīves veida un izturēšanās aprakstiem mums jā-

pateicas Adamsam unßaddem. Ziemeļ-Indijā un

Kašmirā apkakles lācis visvairāk apdzīvo meža biezokņus
lauku un vīna dārzu tuvumā; Sibirijas ziemeļu-austrumu
daļā turpretim lielus mežus ar slaidiem kokiem. Būdams labs

kāpējs, viņš viegli uzrāpjas pat visaugstākajos kokos. Bi-

raras tunguzi apgalvoja Radd c m, ka viņš vispār ļoti
reti nonākot zemē un ziemu sēdus guļot caurā kokā. Kad

Kašmirā nogatavojušies valrieksti un zīda koka augļi, viņš
kāpj pat visaugstākajos kokos, lai laupītu viņu augļus. Bez

tam viņš kā nevēlams viesis parādās kukurūzas laukos un

vīna dārzos un bieži vien nodara tik lielus zaudējumus, ka

īpašnieks ir spiests ierīkot sevišķas sargu būdas ar cilvē-

kiem, kuri skaļi kliegdami cenšas lāci sabaidīt un piespiest

bēgt. Viņa gaļu japāņi un tunguzi skaita par gārdāku nekā

brūnā lāča gaļu.

Kāds līdz šim minētām šīs dzimtas sugām maz līdzīgs

lācis ir bruans jeb malaju lācis (Ursus malava-

nus), gan slaiks, bet tomēr lempīgs, ar resnu galvu, ar platu

purnu, mazām ausīm, ļoti mazām dumjām acīm, samērā

šausmīgām ķetnām, gariem un stipriem nagiem un īsu

spalvu. Viņa ķermeņa garums ir 1,4 metri, skausta aug-

stums apmēram 70 centimetri. īsā spalva ir spīdoši melna,

izņemot gaiši dzeltēno abpus purnam, kā arī pakavveidīgajā
krūšu laukumā, kur pamata nokrāsa ir dzeltēna vai arī

gaišāka.

Bruans, šis Nepaies, Aiz-Indijas un Sundu salu apdzīvo-

tājs, ir vēl vairāk augu ēdējs kā viņa radinieki; par visu

vairāk viņš mīl saldus augļus. Kakao apstādījumos viņš
bieži nodara ievērojamus zaudējumus; dažreiz arī padara

pilnīgi neiespējamu šī augka kultivēšanu. Viņš tikpat labi
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dzīvo kokos, kā uz zemes. Starp visiem lāčiem viņš ir vis-

veiklākais kāpējs. Par vairošanos un jauno lācēnu dzīves

veidu trūkst ziņu.

Būtībā un izskatā vēl uzkrītošāks par saules lāci ir

lūpu lācis (Ursus labiatus). Viņu raksturo īss, drukns

ķermenis, zemas kājas, samērā lielas ķetnas, kuru pirksti

apbruņoti briesmīgiem sirpveidīgiem nagiem, stiepts purns

ar strupu galu, tāļu izstiepjamas lūpas un gara, pinkota

spalva, kura uz pakauša izveido krēpes un arī gar sāniem

gari nokaras uz leju. Lūpu lāča ķermeņa garums, ieskaitot

apmēram desmit centimetri garo astes gabaliņu, ir 1,8 me-

tri, skausta augstums apmēram 85 centimetri. Mūsu dzīv-

nieku ir grūti nepazīt. Plakana galva ar platu un plakanu

pieri izstiepjas par garu, šauru, nosmailotu snuķveidīgu

purnu, kurš izveidots ļoti īpatnēji. Proti, deguna skrimslis

izplešas par plakanu un viegli kustināmu plāksni, kurā no-

beidzas abas šķērsstieptās un ar šauru starpsieniņu atda-

lītās nāsis. Deguns ir kustīgs augstākā mērā, garās, ār-

kārtīgi tāļu stiepjamās lūpas vēl vairāk. Jau mierīgā stā-

voklī tās sniedzas stipri pāri žokļiem, bet zināmos apstākļos

tās iespējams tā izstiept uz priekšu, salikt kopā un atliekt

atpakaļ, ka izveidojas it kā caurule, kurai gandrīz pilnīgi

piemīt snuķa spējas. Garā, šaurā, plakanā un galā strupā

mēle vēl palīdz šo cauruli izveidot un izlietot, un tā dzīv-

nieks ir spējīgs ne tikai saķert visāda veida priekšmetus un

pievilkt sev klāt, bet arī piesūkties tiem vārda pilnā nozīmē.

Rupjās spalvas krāsa ir spīdoši melna; purns izskatās pe-

lēks vai netīri balts, gandrīz sirdsveidīgais vai pakavveidī-

gais laukums uz krūtīm turpretim ir balts.

Lūpu lāča jeb asvaīla dzimtene ir Dienvidus-

Āzijas cietzeme, tāpat arī Bengālija un kalni austrumos un

rietrumos no viņas līdz ar Ceilonas salu. Sevišķi bieži viņu

varot sastapt Tetanas un Nepālas kalnājos. Kā īsts kalnu

dzīvnieks, viņš ielejās nokāpj samērā reti, kalnos turpretim

viņu visur var sastapt diezgan bieži un ne tikai vientuļos

mežos, bet arī apdzīvotu vietu tuvumā; Ceilonā tur-

pretim, pēc Tennenta ziņām, viņš slēpjoties visbiezākos

mežos, kas atrodas nelīdzenajā un sausajā apgabalā gar
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ziemeļu un dienvidus austrumu krastmalu, un augstākos
kalnos ir tikpat reti sastopams, kā mitrajos zemumos.

Gūstā lūpu lāci var jo bieži novērot, un proti, tiklab In-

dijā, kā arī Eiropā. Viņa spējas mācīties izmanto viņa
dzimtenes burvji un dzīvnieku vadātāji, kuri viņu iedīda

visādās mākslās, līdzīgi mūsu lācim. Tad viņu vadā pa

visu zemi tāpat, kā agrāk to darīja ar mūsu lāčiem, un tā

nopelna sev trūcīgu dzīves iztiku.

Nošautu asvailu viņa tēvijā izlieto apmēram tāpat, kā

eiropieši, āzijieši un amerikāņi ziemeļos dzīvojošos lāčus.

Gaļu ļoti ciena, un arī angļi skaita par ļoti gārdu. Vēl

augstāk vērtē taukus. Eiropieši tos lieto savu ieroču smē-

rēšanai, indieši uzskata tos par nepārspējamu līdzekli pret
visādām ģikts sāpēm.

Ja jau pēc dažu dabas zinātnieku domām tā samērā

mazā starpība būvē un dzīves veidā, kādu mēs redzējām pie
iepriekš minētiem lāčiem, liekas diezgan pietiekoša, lai viņus
ierindotu īpašās grupās, tad ir arī izskaidrojams, ka tagad
arī ledus lāci (Ursus maritimus) tāpat uzskata par

patstāvīgas ģints priekšstāvi. Pirmie jūras braucēji, kuri

par viņu stāsta, noturējuši to par mūsu lāča pasugu, kura

spalvai ziemeļi devuši tikai savu īpatnējo sniega krāsu. Šī

maldīšanās neturpinājās ilgi, jo drīz vien atrada arī to

galveno starpību, kas pastāv starp brūno un leduslāci.

Pēdējais atšķiras no iepriekš minētām šīs dzimtas sugām

ar slaiko ķermeni, garo kaklu un īsajām, spēcīgajām kājām,
kuru ķetnas ir daudz garākas un platākas nekā citiem

lāčiem un kuru pirksti apmēram līdz pusei ir savienoti ar

stipru peldplēvi. Augumā viņš pārsniedz pat grislilāci, jo

tēviņa caurmēra garums ir 2,5 metri un nereti vēl par 15

līdz 20 centimetriem garāks, bet svars sasniedz deviņi līdz

vienpadsmit, ja pat sešpadsmit centimetrus. Ross no-

svēra kādu tēviņu pēc tam, kad tas bija jau pazaudējis

apmēram trīsdesmit mārciņas asiņu, un tomēr viņa svars

vēl bija 11311/2 mārciņas; Perreja (Parry) pavadonis
Lai o n s (Lyon) stāsta par kādu 2,65 metri garu ledus

lāci, kas svēris pilnus sešpadsmit centnerus.
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Ledus lāča ķermenis ir daudz lempīgāks, bet tomēr

slaikāks, kakls manāmi tievāks un garāks kā parastam
lācim, galva iegarena, lejup nokārta un samērā šaura, pa-
kausis ļoti stipri stiepts, piere plakana, purns sākumā plats
un galā smails; ausis mazas, īsas un stipri noapaļotas, nāsis
plaši atvērtas un rīkle ne tik dziļi šķelta kā brūnam lācim.

Kājām ir tikai vidēji gari, resni un līki nagi; aste ir ļoti
īsa, resna, strupa, spalvā tikko redzama. Garā, pinkotā'un
biezā spalva sastāv no īsas vilnas un no gludas, smalkas,
spīdošas, mīkstas un gandrīz vilnai līdzīgas saru spalvas,
kura uz galvas, kakla un muguras ir visīsākā un ķermeņa
pakaļējā galā uz vēdera un pie kājām visgarākā un apklāj
arī ķetnu apakšas. Uz lūpām un pār acīm atrodas nedaudzi

sari; plakstiņiem nav skropstu. Izņemot melnu riņķi ap

acīm un kailo degungalu, lūpu malas un nagus, ledus lācis

viss ir tērpts sniega krāsas apģērbā, kurš jauniem dzīv-

niekiem ir tīri sudrabbalts, bet vecākiem dabon tikko ma-

nāmu iedzeltēnumu klāt. Gada laiki uz krāsu neatstāj ne

mazākā iespaida.
Ledus lācis apdzīvo zemes lodes vistālākos ziemeļus,

īsto ledus joslu polārā apgabalā. Viņš ir sastopams tikai

tur, kur ūdens vai nu lielāko gada daļu, vai arī pastāvīgi,
vismaz pa daļai, sasalst ledū. Cik tāļu uz ziemeļiem viņš
sastopams, tas līdz šim vēl nav izpētīts; bet cik tāļu vien

cilvēks ir iespiedies šai nepiemīlīgajā apgabalā, viņš ir

ledus lāci arvien sastapis kā dzīves spējīgu iemītnieku šinī

dzīvībai naidīgajā zemes joslā, kamēr uz dienvidiem, aiz

55 ziemeļu platuma grāda, viņš ir manīts tikai izņēmuma

gadījumos. Viņš nepieder tikai kādai no trim pasaules

daļām ziemeļos, bet visām ziemeļu zemēm kopīgi. Nevienas

citas būtnes nemulsināts un neapdraudēts, viņš par spīti

visstiprākajam salam un visšausmīgākajiem, mums grūti

iedomājamiem negaisiem klejo bez rūpēm pa sauszemi un pa

jūru, pāri ledainajai ūdens segai vai arī pa vaļējiem viļņiem,
un vajadzības gadījumā sniegs pats ir viņam sega, sargs

un midzenis. Gar visu Amerikas austrumu piekrasti, ap

Baffina un Hudzona jūras līčiem, Grenlandē un Labradorā

viņš ir sastopams tiklab uz cietzemes, kā arī uz peldošiem
ledus gabaliem, nereti pat baros, kuri skaita ziņā atgādina
aitu pulkus. Skorsbejs (Scoresbv) stāsta, ka viņš
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!;īdreiz esot saticis pie Grenlandes krastiem simts ledus
lāču vienā barā, no kuriem divdesmit izdevies nonāvēt.

Eiropā viņa īstā dzimtene ir špicbergu salas; viņi šīs

salas apdzīvo pat visaugstākos ziemeļos, kur ziemeļpola pēt-
nieks Nordenšilds (Nordenskjiold) nav vairs atradis

ne roņu alas, nedz arī kādas citas dzīvas būtnes zīmes un

nav varējis izskaidrot, kādu medījumu vai barību ledus

lācis šaīs apgabalos varētu atrast. Ar tiem kristāla ku-

ģiem, ko pati jūra tam dāvina, proti, ar ledus gabaliem,

viņš nereti atpeld līdz pat Islandes ziemeļu krastiem un

parādītos biežāk arī pie Lapuzemes vai Nordlandes, ja gar

Norvēģijas krastiem neplūstu Golfa straume, kura kausē

ledu. „īpatnēja ir tā rūpība," saka Nordenšilds, „ar

kādu ledus lācis izvēlas sev ceļus. Vienmēr tie ir visērtākie;

viņš vairas no lielām un biezām sniega masām, ja sniegs
nav vēl pietiekoši ciets, ka varētu to panest. Mūsu ceļojumā
špicbergu ziemeļos biezas ledus miglas mums bieži ne-

ļāva uzmeklēt labākos ceļus; bet drīz vien mēs nācām pie
slēdziena, ka tie ir iezīmēti ar lāču pēdām, sekojām pa

tām lielus gabalus, un tad vienmēr bija labi." Āzijā viņa
galvenā nometne ir Novaja Zemļas sala; bet arī Jaun-Sibi-

rijā un pat uz cietzemes viņš ir sastopams, lai gan tikai

tad, ja iedzīts ar peldošiem ledus gabaliem. Ja viņš,

klejodams pa mūžīgo ziemeļu nakti miglā un sniega puteņos
pazaudē vajadzīgo virzienu, vai ja uzmeklējot barību aiz-

klīst no jūras tāļāk nekā bija paredzējis, piem. nonāk Sibī-

rijā, tad uztaisa sev ziemas midzeni ar sūnām un ķērpjiem
apklātā zemē un atgriežas savā dzimtenē tikai tad, kad

īsais pavasaris atļauj tam iesākt atkal rosīgāku darbību.

Un tomēr, uz cietzemes apgabalā starp Lēnas upi un Jeni-

sejas izteku viņu sastop tikai ārkārtīgi reti, un vēl retāk

starp Obas upi un Balto jūru, jo tie kalnāji, kas iestiepjas

tāļu ziemeļos, kā arī Novaja Zemļa sniedz viņam daudz

labākas uzturēšanās vietas. Amerikā viņš visbiežāk sa-

stopams tur, kur cilvēks viņu vismazāk traucē. Tas gan ir

tikai mazais, neievērojamais nicinātais eskimoss, kas tur

uzstājas kā zemes valdnieks, bet arī viņš ir pietiekoši spē-

cīgs, lai izspiestu šo stipro jūras valdnieku. Pēc eskimosu,

viņa galveno ienaidnieku, izteicieniem, viņš tikai ārkārtīgi
retos gadījumos parādās otrpus Mekenzi upei, līdz ar to
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Amerikas rietumos ir daudz mazāk izplatīts nekā austru-

mos. Uz dienvidiem viņš nokļūst tikai pret paša gribu,
kad to aiznes peldošie ledus gabali. Bieži vien ir redzēti

ledus lāči, kas tādā kārtā aiznesti ledus brīvos ūdeņos un

tāļu nost no krasta. Lai ganviņš lielāko daļu dzīves pavada
uz ledus, un jūrā jūtas tikpat labi, vai pat vēl vairāk mājās
kā uz cietzemes, tomēr šāda veida ceļojumi viņam nav vis

patīkami un noved viņu arī pazušanā, ja viņš nokļūst tāļu
uz dienvidiem un pie vairāk izglītotiem cilvēkiem.

Ledus lāča kustības ir visā visumā lempīgas, bet iz-

turīgs viņš ir vislielākā mērā. Tas sevišķi redzams viņam
peldot, kad ledus lācis īsti parāda savu meistarību. Ātrumu,
ar kādu viņš stundām ilgi un vienādi un bez grūtībām ku-

stas ūdenī,S kors bc j s (Scoresbv) vērtē uz trīs angļu

jūdzēm stundā. Lielā tauku masa te viņam stipri der, jo

piešķir viņa ķermenim apmēram ūdens svaru. Viņš ir

redzēts četrdesmit jūdzes no krasta brīvā jūrā peldot, un

tāpēc var domāt, ka viņš var bez briesmām pārpeldēt pār
vairāk simtu jūdžu platiem līčiem vai jūras šaurumiem.

Tikpat labi kā kustēties virs ūdens, viņš prot arī nirt. Ir

novērots, ka viņš iznes no jūras lasi, un tāpēc viņa niršanas

spējas katrā ziņā ir apbrīnojamas augstākā mērā. Ka viņš

ilgāku laiku pārtiek tikai no zivīm, par to nav nekādu šaubu

un no tam var taisīt slēdzienu, ka viņš peld vismaz ar to

pašu ātrumu, kā žiglais un izveicīgais ūdrs. Arī uz ciet-

zemes viņš nav nemaz tik neveikls, nevarīgs un lempīgs, kā

tas izliekas. Viņa parastā gaita ir lēna un apdomīga, tikai

kad viņam draud briesmas vai kad viņu moca izsalkums,

viņš skrej lekdams ļoti ātri un viegli aizsteidzas priekšā
kaut kuram citam zīdītājam, kas kustas pa ledu, un arī

cilvēkam. Tad viņa maņas ir sevišķi asas, sevišķi redze un

oža. Ja viņš iet pāri lieliem ledus laukiem, tad, kā Sko rs-

b c j s stāsta, uzkāpj uz ledus gabaliem un lūkojas visapkārt

pēc medījuma. Nedzīvus vaļus vai ugunī iemestu speķa

gabalu viņš saož no neticami liela attāluma.

Ledus lāča barība ir gandrīz visi dzīvnieki, kas apdzīvo

jūru un viņa dzimtenes nabadzīgās piekrastes. Viņa milzī-

gais spēksj kas ir stipri pārāks kā visiem citiem lāčveidī-

gajiem plēsējiem, un jau minētā veiklība ūdenī ļauj viņam
samērā viegli sevi apgādāt. Viegli viņš izlauž saviem spē-
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cīgajiem nagiem āliņģus biezajā ledus segā, lai nokļūtu
dziļumā tādās vietās, kuras tam citādi būtu nepieejamas;

viņam nav grūti nest līdzi, dažreiz jūdzēm tāļu, kādu lielu

un smagu jūras dzīvnieku. Dažādu sugu roņi ir viņa vis-

mīļākais medījums, un viņš ir gudrs diezgan, lai iegūtu
šos saprātīgos un veiklos dzīvniekus. Ja viņš kādu roni no

tālienes ierauga, tad lēnām un bez trokšņa nolaižas jūrā,
piepeld pret vēju tam klāt, tuvojas viņam vislielākā klu-

sībā un, piepēži pienirdams, pēkšņi no apakšas sagrābj roni,
kurš viņam arvien krīt par laupījumu. Viņos ledainos ap-

gabalos roņi mīl gulēt āliņģu tuvumā, kuri tiem nodrošina

ceļu atpakaļ ūdenī, šos āliņģus ledus lācis, peldēdams zem

ūdens līmeņa, prot ārkārtīgi pareizi atrast, un piepēži ne-

žēlīgā naidnieka šausmīgā galva parādās tā sakot nelaimīgā

roņa mājas durvis, vai viņa vienīgajā atkāpšanās ceļā, pa

kuru tam būtu iespējams glābties. „Es esmu redzējis," pie-
zīmē Brauns (Brown), „ka viņš veselu pus dienu glūn
uz kādu roni. Katru reizi, kad viņš gribēja ar savu ķetnu
nosist roni, kurš parādījās āliņģī, lai ieelpotu gaisu, ronis

no viņa izvairījās, un beidzot ledus lācis bija spiests sākt

medības citādi. Viņš atstāja savu novērošanas vietu zināmā

attālumā, no turienes metās ūdenī, un kad ronis savā āliņģī
gulēja kā pusaizmidzis, peldēja tam zem ūdens pretī, lai

nogrieztu ceļu uz atkāpšanos. Arī šis mēģinājums neiz-

devās. Laupītāja niknumam nebij robežu. Dusmīgi rūk-

dams un sniegu gaisā mētādams tas, laikam gan vissliktākā

omā, devās prom." Zivis ledus lācis ķer šādā kārtā: viņš
nolaižas zem ūdens, peld tām pakaļ un pūlas viņas sadzīt

ledus plaisās un tur ķer. Samojedi un jakuti apgalvo, ka

viņš uz sauszemes uzbrūkot pat jauniem jūras zirgiem,
kurus ūdenī viņš neaiztiek. Sauszemes dzīvniekiem viņš uz-

brūk tikai tad, kad tam pietrūkst citas barības; ziemeļ-
brieži, ledus lapsas un putni tomēr nekad nevar būt no viņa
droši. Osborns ir novērojis kādu lāču māti, kura vēlusi

nost akmeņus, lai ar lemmingiem varētu pabarot savus lācē-

nus, un Brauns (Brown) piezīmē, ka viņš dūnu pīļu
perēšanas vietās bieži vien dažu stundu laikā apēdot visas

olas. Mājas lopiem viņš ļoti reti ķeras klāt. Viņš atšķiras
no pārējiem lāčiem ar to, ka nesit ar ķetnu, bet nonāvē

kozdams, rotaļājas ar laupījumu tāpat kā kaķis ar peli un



299

ēd tikai tad, kad tas vairs nekustas. Maitu viņš ēd tikpat
labi kā svaigu gaļu, un pie gadījuma neapsmādējot pat
ledus lāča līķi. Tanīs jūrās, kuras apmeklē roņu mednieki

un vaļu zvejnieki, beigtie roņi un vaļi ir viņam lieliska barī-

ba, un drīz vien viņš ierodas pie šīs maitas. Kamēr viņu ne-

moca briesmīgs bads, vai ja viņš netiek kaitināts, viņš cil-

vēkam labprāt griež ceļu; tomēr šī dzīvnieka iedomātai god-
bijībai zemes valdnieka priekšā gan nevar daudz uzticēties.

Brauns (Brown) apgalvo: „Es esmu iepazinies ar dau-

dziem grenlandiešiem, kuriem viņš, kad tie glūn uz roņiem
vai tos dīrā, piepēži uzlicis savas ķetnas uz pleciem, šie

ļaudis izglābušies tikai izlikdamies par nedzīviem, un pirms
kā lācis savu iekāroto upuri papriekš labi apskatījis, viņi
to nošāvuši." „Ja lāčus sastop ūdenī," saka Skorsbejs

(Scoresbv), „tad tos samērā viegli ir uzvarēt, bet uz krasta

un uz apsnigušā vai gluda ledus, kur viņš ar savām platām

ķetnām tiek daudz ātrāki uz priekšu nekā cilvēks, to reti

kad droši un ar labām sekmēm var veikt. Visvairāk ne-

laime ceļas aiz neuzmanības, šādus uzbrukumus sarīkojot.

Bēdīgs gadījums notika ar kādu matrozi, kura kuģis De-

visa šaurumā bija iespiests ledū. Laikam barības smaržas

vilināts, ieradās kāds pārdrošs lācis beidzot gluži klāt pie

kuģa. Ļaudis pašlaik ieturēja maltīti, un pat deķa sargi
tanī piedalījās. Te nejauši kāds pārdrošs puisis ieraudzīja

lāci, ātri apbruņojās ar kādu stieni, un gribēdams šo augst-

prātīgo viesi pazemot, nolēca no kuģa uz ledus. Bet lācis

piegrieza maz vērības viņa niecīgajam ierocim, sagrāba,
laikam bada mocīts, saviem briesmīgajiem zobiem preti-
nieku pie muguras un aiznesa tik ātri, ka laupītājs un ma-

trozis bija jau tāļu prom, kad ceļa biedri, izdzirduši ne-

laimīgā kliedzienus, uzlēca no galda un sāka skatīties ap-

kārt."

Ir ļoti ticams, ka lielākā ledus lāču daļa ziemas guļu

nepazīst. Vai sals ttelāks, vai mazāks, tas viņam ir pilnīgi

vienalga; lieta grozās tikai ap to, vai ūdeņi aizsals taīs ap-

vidos, kur viņi dzīvo, vai ne. Daži pētnieki saka, ka veci

tēviņi, kā arī jaunākas mātītes, kas nav grūsnas, nekad

neguļot ziemas miegu, bet vienmēr klejojot apkārt. Tik-

daudz ir droši zināms, ka eskimosi medī ledus lāčus cauru

ziemu. Katrā ziņā ziemā šie dzīvnieki dzīvo tikai jūrā,



300

visvairāk uz peldošā ledus, kur viņi arvien atrod pietiekoši
lielus āliņģus, pa kuriem var katrā laikā nolaisties dziļumā
un vajāt roņus un zivis. Grūsnējās mātītes turpretim
ziemu paliek midzeņos un taisni visaukstākos mēnešos viņas
dzemdē savus mazuļus. Drīz pēc pārošanās, kas notiekot

jūlijā, mātīte pagatavo sev zem klintīm vai zem pārkārušās
ledus midzeni, vai arī izrok tādu sasalušā sniegā, izkausē

ar sava ķermeņa siltumu sniegu visapkārt un izveido ar

savu silto elpu zināma veida ejas uz augšu un ļaujas, lai

krītošais sniegs viņu te pārklāj. Ar tik daudz sniega, kā

tanīs apgabalos, nav arī ilgi jāgaida, kad viņas ziemas dzī-

voklis ir klāts ar diezgan biezu, siltu segu. Pirms ziemas

midzeņa ierīkošanas viņa ir uzkrājusi labu tiesu tauku, ko

viņa pamazām ziemā izlieto, jo savu migu viņa neatstāj,
pirms kā pavasara saule nestāv jau labi augstu. Pa to laiku

viņa ir dzemdējusi savus lācēnus. Ir zināms, ka grūsnības
laiks ilgst seši līdz septiņi mēneši, un ka mazuļu skaits

svārstās no viena līdz trīs; noteiktāku novērojumu vēl

trūkst. Pēc ziemeļu tautu nostāstiem, mazie ledus lācēni

neesot daudz lielāki vai pat ne tik lieli, kā trusītis, bet marta

beigās vai apriļa sākumā sasniedzot jau neliela pūdeļa lie-

lumu. Daudz agrāk kā brūnā lāča bērni tie jau pavada sa-

vus vecākus viņu ceļojumos. Māte tos uz to rūpīgāko kopj,
baro un sargā. Arī tad vēl, kad tie jau pa pusei vai pat pil-

nīgi pieauguši, māte daļas ar tiem visās briesmās, un kamēr

mazie ir pie viņas, tā cilvēkam ir divtik bīstama. Jau agrā

bērnībā māte māca tiem viņu amatu, proti, peldēt un zivis

ķert. Mazie, piemīlīgie kustoņi, kā vienu tā otru amatu

drīz vien apķer, bet ierīkojas tomēr pēc iespējas ērti un

noguruši atpūšas, piem., uz mātes muguras pat tad vēl,
kad ir jau labi paauguši.

Vaļu zvejnieki un Grenlandes ceļotāji mums ir atstā-

juši aizgrābjošus nostāstus par ledus lāča mātes uzupurē-
šanos un mīlestību. „Kādu lāceni," stāsta Skorsbejs

(Scoresbv), „kurai klāt bija divi mazi lāči, vajāja vairāki

apbruņoti matroži pa kādu ledus lauku. No sākuma likās,
ka viņa lācēnus uzmudina uz ātrāku skriešanu tā, ka pati

skrej tiem pa priekšu un vienmēr skatās atpakaļ, kā arī

ar dažām īpatnējām kustībām, un ar kādu sevišķu baiļu

pilnu skaņu pūlas mazajiem darīt zināmu par draudošām
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briesmām; bet kad viņa redzēja, ka vajātāji pienāk jau

par tuvu, tad mēģināja mazos dzīt, grūst un stumt uz

priekšu, un patiesam, izbēga arī visi laimīgi."
Ledus lāču medības piekopj ar lielu aizraušanos. Es-

kimosi, jakuti un samojedi būvē pat sevišķas koka būdas,
no kurām viņi ledus lāčiem uzglūn, vai arī, kā Zēmans

(Seemann) stāsta, izlieto sekošo viltību. Ģetri colli platu
un divi pēdas garu vaļa kaulu tie saliec riņķveidīgi, apliek
ar roņu taukiem un ļauj tam sasalt. Tad uzmeklē lāci, pa-

ķircina to ar vienu bultas šāvienu, nosviež tauku gabalu
un bēg prom. Lācis apošņā šo bumbu, atron, ka tā ir ēda-

ma, norij to un tā dabū galu, jo siltajā kuņģī tauki izkūst,

vaļa kauls atliecas un sabojā iekšas. Ka šādas bumbas le-

dus lāči patiešām ēd, par to, liekas, nevar būt nekādu šau-

bu. Ke n s (Kane) stāsta, ka šie dzīvnieki viņu pielieka-
mās telpās ēduši visu, ko tikai var iedomāt, — nevien gaļu
un maizi, bet arī kafiju, buras un amerikāņu flagu, un ka

vispār viņi nav aiztikuši tikai dzelzs traukus. Nord c n -

šilda (Nordenskjiold) ļaudis no sākuma sarīkojuši le-

dus lāču medības, kas bijušas pa lielākai daļai bez panāku-

miem, lai gan lāču gaļa un tauki visai sabiedrībai bijuši

ļoti vajadzīgi. Bez kādas sevišķas uzmanības viņi līduši lā-

čiem pakaļ, tos ieraudzījuši, un panākuši tikai to, ka uz-

manīgie dzīvnieki atkāpušies. Pēc šādiem piedzīvojumiem

viņi mainījuši savu medību veidu. „Tiklīdz parādījās kāds

lācis, un mums bija tik daudz laika, ka varējām viņam to

ziedot," Nordenšilds stāsta, „tad visi dabūja pavēli

noslēpties teltī vai aiz ragūm. Tagad lācis, ziņkārības
dzīts, čakli steidzās raudzīt, kas tie par priekšmetiem —

varbūt roņi! — kas pa ledu kustas, un kad tas bija jau tik

tuvu, ka varēja šos svešos priekšmetus apostīt, tad dabūja
labi mērķētu lodi."

Ledus lācis aizstāvas ar vienlīdz lielu drosmi un spēku,

sevišķi ūdenī, lai gan ūdens ir labākā medību vieta.

Ir zināmi neskaitāmi piemēri, kur lāču medības ir beigušās

nelaimīgi, un vairāk nekā vienu reizi ievainotais un sakaiti-

nātais lācis ir vienu no saviem uzbrucējiem mierīgi izņē-
mis no citu vidus un aizvilcis prom. Tā kādu kuģa kapteini,
kurš savā, ar cilvēkiem pildītā laivā sekojis kādam lielam

peldošam lācim, smagi ievainotais dzīvnieks pārrāva pār
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malu taisni tanī brīdī, kad viņš gribēja izvilkt no lāča krū-

tīm jau trešo reiz dziļi iedurto šķēpu; tikai pateicoties tū-

lītējai visu pārējo palīdzībai, izdevās apdraudēto izglābt.
No izliktām lamatām ledus lācis prot izveicīgi un ar

gudru ziņu izvairīties. „Kāda vaļu kuģa kapteinis," stāsta

Skorsbejs (Scoresbv), „kurš labprāt vēlējās iegūt ledus

lāci, nesabojājot ādu, mēģināja noķert to cilpā, kuru bija
apklājis ar sniegu un ietaisījis ar vaļa tauku gabalu. Kāds

lācis, apceptā tauku gabala smaržas vilināts, tuvojās lama-

tām un ieraudzīja gaļu, saķēra to mutē, bet ievēroja, ka

viņa kāja bija iekļuvusi izliktajā cilpā. Tāpēc viņš mierīgi

gaļu atkal nometa, apdomīgi nobraucīja cilpu ar otras kā-

jas palīdzību un aizgāja ar savu medījumu prom. Tiklīdz

viņš mierīgi bija apēdis pirmo gabaliņu, nāca atkal. Pa to

laiku cilpā bija ielikts jauns vaļa tauku gabals; lācis bija

tapis uzmanīgs, aizdomīgo striķi viņš rūpīgi nobīdīja sā-

ņus un aizvilka gaļu otrreiz prom. Tagad cilpu nolika dzi-

ļāk un kumosu bedrē, pašā cilpas vidū. Lācis atkal iera-

dās, vispirms apostīja visapkārt, notīrīja ar ķetnām sniegu,

nobīdīja cilpu trešo reiz pie malas un vēlreiz aiznesa piedā-
vāto ēdienu, nebūt neiekļūdams ķezā."

Gluži jauni noķerti, ledus lāči ļaujas pieradināties un

zināmā mērā arī iedīdīties. Viņi atļauj savam kungam
brīvi tos apmeklēt un pat dauzās ar to. Tie ir pa lielākai

daļai tādi ledus lāči, kurus eskimosi pavasarī līdz ar māti

izrakuši no sniega midzeņa, un kuri vēl pašā agrā jaunībā

pie cilvēka pieradināti. Lielākās telpās, ar lieliem un dzi-

ļiem ūdens baseiniem, kā tās tagad zvēru dārzos lāčiem ie-

rīkots, viņi jūtas samērā labi un stundām ilgi rotaļājas ar

saviem līdzbiedriem, vai arī ar klučiem, bumbām un citām

tamlīdzīgām lietām. Barības ziņā ar viņiem nav grūti.
Jaunībā tiem dod pienu un maizi, vecumā gaļu, zivis

vai arī tikai maizi, no kuras trīs kilogrami dienā pilnīgi pie-

tiek, lai lāci uzturētu. Pie mums viņš nakti guļ, bet dienu

ir modrs, tomēr šad un tad atdusas izstiepies uz vēdera vai

arī kā suns, sēdēdams uz pakaļas. Ar pieaugošu vecumu

ledus lācis top jūtelīgs un straujš. Pret citiem savas sugas

īpatņiem, ja jāizšķir jautājums par ēšanu, viņš ir nepane-

sams un ļauns, lai gan īsti strīdi starp divām vienādi stip-
rām sugām notiek reti, bet tie bieži savstarpējo naidu iz-
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rāda tikai nikni rūkdami. Pie ļoti labas kopšanas ir iespē-
jams ledus lāci uzturēt pie dzīvības vairākus gadus; ir zi-

nāms pat piemērs, kur jauns saķerts un Vidus-Eiropā uz-

audzēts lācis nodzīvojis gūstā 22 gadus. Būros tas vairojas
daudz retāk, nekā zeme s lācis un arī tikai tad, ja viņa rī-

cībā ir visas ērtības. Londonas zvēru dārzā 20 gadu laikā

ledus lāči trīs reizes dzemdējuši bērnus. No slimībām gūstā
tie cieš maz.

Nonāvēto ledus lāci ļoti dažādi izmanto, un ziemeļu tau-

tām viņš ir medību dzīvnieks, kas dod peļņu. Izlieto tikpat
labi viņa ādu, kā arī taukus un gaļu. Āda dod lieliskas se-

gas atdusas vietām, bez tam siltus zābakus un cimdus, un

pat zoles. Islandes mazās koka baznīcīņās pie altāra pa-
rasti redz izklātas ledus lāču ādas, kuras zvejnieki ir ie-

dāvinājuši savam garīdzniekam, lai to ziemā, pa dievkalpo-
šanas laiku, mazliet pasargātu no aukstuma. Visi augsto
ziemeļu apdzīvotāji ļoti labprāt ēd gaļu un speķi. Arī vaļu
mednieki to bauda, iepriekš taukus notecinādami, un

neatrod to par nepatīkamu, sevišķi, ja gaļa iepriekš ir dū-

mos žāvēta. Tomēr visi vaļu mednieki vienbalsīgi ap-

galvo, ka ledus lāča gaļas baudīšana no sākuma rada sli-

mību, sevišķi dzīvnieka aknas esot ļoti kaitīgas. „Kad ku-

ģinieki," saka Skorsbejs (Scoresbv), „neuzmanīgā kār-

tā ir ēduši ledus lāča aknas, tie gandrīz vienmēr saslimst

un dažreiz pat nomirst; uz citiem šis ēdiens tā iedarbojas,
ka āda atlobās no ķermeņa!" Taukus izlieto apgaismošanai;
salīdzinot ar vaļa eļļu, tiem ir tā priekšrocība, ka viņi ne-

izplata riebīgu smaku. No ķetnu taukiem ziemeļtautas iz-

gatavo ļoti cienītu ārstniecības līdzekli, no dzīslām diegus
un saites.

Otrā apkašdzimtā mēs apvienojam maz 1ā čv s (Su-

bursina), šīs dzimtas vidēji lielos locekļus, ar vairāk vai

mazāk druknu ķermeni, vidēji gariem locekļiem, taisniem

pirkstiem, neievelkamiem nagiem un garu asti. Jenotu

(Procvon) ģints raksturojas ar sekošām iezīmēm. Ķerme-
nis ir drukns, galvas daļa pie kakla stipri paplašināta, purns

īss; lielās acis novietotas tuvu viena otrai, lielās, noapaļo-
tās ausis pavisam galvai sānos; kājas samērā augstas un
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tievas; kāju kailām pēdām ir vidēji gari, slaidi pirksti un

vidēji stipri no sāniem saspiesti nagi; aste gara, apvalks
sastāv no biezām, garām un gludām spalvām.

Jenots (Procvon Lator) sasniedz, pie 65 cm. ķer-

meņa garuma un 25 cm astes garuma un 90 cm līdz 1

metram kopgaruma, 30—35 cm skausta augstumu. Ap-
valks ir dzeltēni-pelēks, ar melnu piemaisījumu, jo saru

spalvas pie pamata ir brūnas, vidū brūngani-dzeltēnas un

galā melnas, ar ko tās iegūst ļoti īpatnēju kopkrāsu. Tā

ir, jau no neliela attāluma aplūkota, grūti nosakāmā pelē-
kumā, kurš tikpat labi pieskaņots mizas krāsai, kā arī svai-

gu vai sakaltušu zāli apklātai zemei. Anormālijas pie je-
notiem ir retas, tomēr sastopamas. Tā Britānijas muzejā
ir kāds balts jenots, kura spalvojums var sacensties ar ļoti
balto sermulīša ādu.

Jenota dzimtene ir Ziemeļ-Amerika, un proti, dienvi-

dus daļa tikpat labi, kā ziemeļi, kur viņš vismaz zvērādas

dzīvnieku apgabala dienvidus daļā ir sastopams. Apdzīvo-
tos apgabalos tagad viņš ir daudz retāk sastopams nekā

agrāk, kas ir pastāvīgās vajāšanas sekas, tomēr arī te tas

nav pilnīgi iznīcināts. Zemes iekšienē, sevišķi mežainos

apgabalos, viņš sastopams vēl lielos daudzumos. Meži ar

upēm, ezeriem un strautiem ir viņa mīļākā uzturas vieta;
te viņš gandrīz netraucēts darbojas dienām un naktīm. Pa-

rasti viņš iesāk savas medības tikai krēslai iestājoties;
bet gaišās, saulainās dienās guļ dobumainos kokos vai biezi

lapotās koku galotnēs; kur tas ir pilnīgi netraucēts, tur tam

nav īpaša laika medībām, bet viņš klejo pa savu lielo ap-

gabalu tikpat labi.kā nakti, tā arī dienu.

Viņš ir mundrs, skaists dzīvnieks, kurš ļoti iepriecina

ar savu lielo rosīgumu un kustībām. Vienaldzīgi un lēni

staigādams, viņš nokar galvu, uzmet kupru un lied šķībi
iedams diezgan lēni savu ceļu; tiklīdz kā viņš izdara kādu

uzmanības cienīgu atradumu, piem., atrod kādas pēdas, vai

redz rotaļājamies kādu neapsargātu dzīvnieciņu, tūlīņ pil-

nīgi mainas visa viņa izturēšanās. Izspūrušās spalvas no-

gludinās, platās ausis saceļas stāvus, viņš notupstas glū-
nēdams uz pakaļkājām un lec un skrej nu viegli un veikli

tālāk, vai arī kāpelē ar tādu veiklību, kuru grūti pat iedo-

māties, un ne tikai pa šķībiem un stāviem zariem uz leju,
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bet pat pa horicontaliem pa zaru virspusi un apakš-
pusi. Bieži, tāpat kā sliņķi vai pērtiķi, redz to ar pilnīgi
uz leju nokārušos ķermeni skrējām pa horicontāliem za-

riem, bieži un ar nekļūdīgu drosmi no viena zara uz otru

taisām lēcienus, kuri pārspēj parasto kāpelēšanas meista-

rību. Arī zemē viņš jūtās pilnīgi kā mājā, un lekdams
visām četrām ķetnām uzreiz, viņš var diezgan ātri kustē-

ties uz priekšu. Viņa garīgā būtībā ir kaut kas pērtiķim lī-

dzīgs. Jenots ir jautrs, mundrs, ziņkārīgs, jokains, ar

tieksmi uz visāda veida jautriem nedarbiem, bet, ja vaja-
dzīgs, arī drošsirdīgs, un pie sava laupījuma pārsteigšanas

viltīgs kā lapsa. Pret sev līdzīgiem viņš izturas ļoti labi

un pat vecumā ar saviem domu biedriem spēlējas stundām

ilgi, gūstā, piemēram, ar katru dzīvnieku, kas vispār ielai-

žas ar viņu rotaļās.

Jenots ēd visu, kas ir baudāms, tomēr, liekas, esam

liels gārdēdis, kurš, ja vien ieispējams, prot uzmeklēt to la-

bāko kumosu. Visāda veida augļi, kastāņi, meža vīnogas,
kukurūza kāmēr vēl vālītes mīkstas, sniedz tam vērtīgus
barības līdzekļus, bet viņš uzbrūk arī putniņiem un to ligz-

dām, prot viltīgi uzglūnēt vistiņai vai balodim, prot meista-

riski uzošņāt pat vispaslēptākās ligzdas un atspirdzinās ar

olām, kuras tas apbrīnojami veikli prot attaisīt un iztukšot,
tā kā no olas satura neko neizlej zemē. Nereti viņš tikai

tādēļ iet dārzos un dzīvokļos, lai laupītu vistas un postītu
vistu ligzdas, un tādēļ arī pie fermeriem tas nav visai labi

ieredzēts. Pat ūdens maksā viņam muitu. Viņš veikli ķer

zivis, vēžus un gliemežus un iedrošinās jūras bēguma laikā

dziļi iepeldēt jūrā, lai sarīkotu dzīres. Dažu vabuļu
resnie kāpuri liekas tam īsts gārdums, sienāzīšus tas ķer
ar lielu veiklību un pēc maijvabulēm līdzīgiem dzīvniekiem

tas kāpj pat augstāko koku galotnēs. Jenotam ir paraša,

savu barību pirms ēšanas iemērkt ūdenī, un te to starp

priekšējām ķetnām berzt, itin kā kad to mazgātu. To viņš
dara tomēr tikai tad, kad nav sevišķi izsalcis; izsalkumā

kuņģa prasības tam nedod laika tik mīļam, rotaļīgam dar-

bam, kuram tam jāpateicas par savu nosaukumu („Wasch-

bār" — mazgātājs lācis). Citādi viņš iet uz medībām tikai

labā laikā; vētrainā laikā, kad līst vai snieg, viņš bieži guļ

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VI.
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vairākas dienas no vietas mierīgi savā aizsargātajā migā,

pilnīgi bez ēšanas.

Maijā mātīte dzemdē 4—5 mazos kādā dobumainākokā

un diezgan rūpīgi sagatavotā midzenī; tuvāku ziņu par sav-

vaļā dzīvojošu jēnotu jaunības dzīvi mums trūkst. Ber-

līnes zooloģiskajā dārzā 1871. gadā kāda jēnotu mātīte

dzemdēja 5 bērnus. Par dzemdēšanas vietu viņa izvēlējās
horicontālu dēli, nemaz nedomādama ierīkot te mīkstu mi-

dzeni. Te mātīte gulēja gandrīz nedēļām ilgi gandrīz vienā

un tanī pašā vietā, no sākuma mazos rūpīgi slēpdama starp
kājām. Kad mazie drusku paauga un sāka ložņāt apkārt,
mātīte uz rokveidīgām kājām turpināja viņus nest sev klāt

un sedza tos tāpat kā agrāk. Kad atvases bij paaugu-

šās, tad neļāva vairs ar sevi apieties kā ar nepilngadīgiem,

kāpelēja pa mātes ķermeni, bet drīz arī kopā ar māti pa

kokiem, pieņēma visus viņu dzimumam raksturīgos stā-

vokļus un jau trīs mēnešu vecumā izturējās pilnīgi tāpat,
kā vecie dzīvnieki. Sestā mēnesī tie bij jau puspieauguši,
pēc viena gada jau pilnīgi pieauguši.

Jenotu vajā ne tikai viņa ādas dēļ, bet to uzmeklē un

nonāvē arī aiz tīras medību tieksmes. Ja grib iegūt tikai

viņa ādu, tad to viegli var saķert slazdos un visāda veida

lamatās, kurās ir nolikta ēsmai kāda zivs vai arī gaļas ga-
bals. Ne tik vienkāršas ir viņa medības. Amerikāņi viņām
nododās ar lielu kaislību un tas būs saprotams, ja mēs šīs

medības aprakstīsim. Parasti medī nevis dienā, bet nakti,

ar suņu palīdzību un pie lāpu apgaismojuma. Kad jenots

savu vientuļo migu ir atstājis un klusiem, nedzirdamiem

soļiem slīd pa zemaudzi, pa citādi naktī ļoti kluso mežu, tad

jāuzmanās, lai jenotu dabūtu rokā. Kāds labs, piedzīvojis

suns uziet pēdas, un viss bars metas pakaļ bēgošam veikla-

jam lācim, kurš beidzot ar pērtiķa ātrumu uzkāpj kādā

kokā un meklē paslēpties visbiezākos zaros. Apakšā, ko-

kam visapkārt, nostājas suņi, riedami un kaukdami, augšā

omulīgā mierā guļ vajātais dzīvnieks, apsegts ar tumšo

nakts mēteli. Tad tuvojas mednieki. Lāpas samet kaudzē,
salasa sausu malku, sveķainas skaidas un egļu čiekurus, un

piepēži zem kokiem uzliesmo varena uguns, burvīgi ap-

gaismodama apkārtni. Nu rāpjas kokā kāds labs kāpējs un

augšā zaros uzņemas suņa lomu. Cilvēks un pērtiķu lācis
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skraida pamīšus apkārt pa koka galotni, līdz kāmēr beidzot

jenots uzkāpj uz kāda lokana zara, cerībā no šī zara uzlekt

uz kāda cita koka. Viņa vajātājs tam seko, cik tāļu spēj,
un piepēži sāk zaru no visa spēka kratīt. Nožēlojamais
dzīvnieks turas pie zara cik var, lai to nenokratītu zemē.

Tomēr arī tas nelīdz. Tuvāk un tuvāk nāk viņa ienaidnieks,
lācis pieliek visas pūles, lai noturētos, bet kļūdains ķēriens
—un tas džingstēdams krīt zemē. Šo krišanu pavada suņu

gavilējošā riešana, un atkal medības sākās ar atjaunotu
kaislību. Tomēr jenots mēģina reiz vai divreiz no suņiem
paglābties, un vēl reiz iekāpj kādā kokā, bet beidzot top
par savu centīgo četrkājaino pretinieku laupījumu un zem

suņu zobiem izlaiž dzīvību.

Jauns saķerts, jenots ir parasti ļoti drīz pieradināms.

Viņa paļāvība, mundrums, viņam īpatnējais nemiers, nekad

neizsmeļamais prieks uz kustēšanos, kā arī komiskā, pēr-

tiķiem līdzīgā izturēšanās padara viņu cilvēkam ļoti patī-
kamu. Viņš ļoti mīl, kad to glauda, tomēr nekad neuzrāda

lielu pieķeršanos. Arbaudu viņš ielaižas uz rotaļām un jo-

kiem, turklāt omulīgi ņurdēdams, kā to mēdz darīt jauni
kucēni. Viņa izturēšanās stipri atgādina pērtiķa izturē-

šanos. Viņš vienmēr prot atrast kādu nebūt nodarbošanos

un ir ļoti uzmanīgs pret visu to, kas ap viņu notiek. Pastai-

gādamies pa māju un pagalmu, tas izdara daudz nedarbu.

Viņš uzmeklē un nogaršo visu, ko atrod ēdienu pieliekamā,
kā arī sētā un dārzā. Viņš ieskatās mājas mātes podos un,

ja tie ir apgādāti ar vākiem, mēģina tos visādiem paņēmie-
niem attaisīt, lai aplūkotu aizliegto saturu. Konservēti

augļi tamirsevišķi gārds kumoss; viņš nenicina arī cukuru,
maizi un visāda veida gaļu. Dārzā viņš iekāpj ķiršu un

plūmju kokos un tur augšā pieēdās saldo augļu, vai arī zog

vīnogas, zemenes un t. t., pagalmā tas pielien pie vistu kū-

tīm vai baložu būdām un, ja tikai var ielauzties, tad vienā

pašā naktī nožņaudz visus iedzīvotājus. Viņš tiešām var,

līdzīgi caunei, izspiesties caur ļoti šaurām spraugām un sa-

vas ķetnas izlieto ārkārtīgi veikli, līdzīgi sunim. Pie šīs

pastāvīgās izlūkošanas un okšķerēšanas pa māju un pagal-

mu viņš, saprotams, nogrūž zemē lielu daudzumu priekš-

metu, kuri viņu nesaista, vai saplēš traukus, kuros nav ne-

kā baudāma.' Viņu uzturēt nav ne mazāko grūtību; viņš
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ēd visu, ko tam dod, — jēlu un vārītu gaļu, putnus, olas,

zivis, insektus, dažreiz zirnēkļus, maizi, cukuru, sīrupu,

medu, pienu, saknes, graudus un t. t. Arī gūstā viņš uz-

glabā to dīvaino paradumu, iepriekš iemērkt ūdenī visu,
ko ēd un berzt starp priekšķetnām, lai gan dažs gārds ku-

moss tā iet zudumā, piemēram, cukurs. Maizei viņš ļau>
ilgi mirkt, iekam to paņem. Pēc gaļas viņš ķer kārāk, nekā

pēc citas barības. Visas cietās barības vielas viņš ieliek

mutē ar abām priekškājām, jo stāvēt uz pakaļkājām vispār

viņam nav nekādu grūtību. Ar citiem zīdītājiem viņš dzīvo

saticīgi un nekad nemēģina tiem nodarīt ko ļaunu, ja tie

viņu neaizskar. Ja ar viņu apietas slikti, viņš mēģina šo

ļaunuma cēlāju pēc iespējas ātri dabūt no kakla nost; un

vai viena cīņa mazāk vai vairāk, tas nekrīt viņam svarā.

Labi kopts, arī Eiropā gūstā viņš iztur diezgan ilgi.
Medībās nogalinātais jenots sniedz diezgan daudz la-

buma. Viņa gaļu ēd ne tikai Amerikas pirmatnējie iedzī-

votāji un nēģeri, bet arī baltie, viņa āda ir plaši izplatīta:

jenotu kažoki tiek vispār cienīti. No saru spalvām taisa

labas otes, no vilnas spalvām pagatavo platmales un jēnota

asti izlieto kā kakla sildītāju.
Jenotam un tā radiniekiem dabīgi pieslienas deg vn-

-1 ā č i (Nasua). Raksturīgākā iezīme ir deguns. Tas ir snuķ-
veidīgi izstiepts, nokārās tāļu pār muti un tam ir asas, uz-

liektas malas. Ausis ir īsas un noapaļotas, skaidrās acis

vidēji lielas, pieci gandrīz pilnīgi saauguši pirksti apbruņoti
gariem un asiem, bet maz liektiem nagiem.

Šīs grupas pazīstamākā suga ir braziliešu koati,
kurus mēs sauksim par degunlāčiem (Nasua narica);

to dzimtene ir Austrum-Brazilijā. Koati ķermeņa kopga-

rums ir no 1—1,05 m, no kura uz asti nāk gandrīz 45 cm,

skausta augstums 27—30 cm. Biezā un diezgan garā, to-

mēr ne pinkainā spalva sastāv no asām, rupjām, spīdošām

saru spalvām, kuras astē garākas, un no īsām, mīkstām,
mazliet cirtainām vilnas spalvām, kuras sevišķi biezas uz

muguras un sāniem. Kuplas ūsas un garas saru spalvas
ir uz lūpām un virs acīm; seja apklāta īsām spalvām. Pa-

matkrāsa, kura uz muguras mainas no sarkanas līdz pelēki-

brunai, ķermeņa apakšpusē pāriet iedzeltēnā; piere un gal-

vas kauss ir dzeltēnpelēki, lūpas baltas, ausis apakšā brūn-
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gani-melnas, virspusē pelēki-dzeltēnas. Apaļš, balts plan-
kums atrodas virs katras acs, vēl plankums pie acu ārējiem
kaktiņiem un divi, nereti kopā saplūstoši, zem katras acs,
balta švītra iet no deguna pamata uz leju. Uz astes pamī-
šus septiņi brūni-dzeltēni un septiņi melni-brūni gre-
dzeni.

Kā noteikti atsevišķu sugu Henz c1s, galvas kausu

izpētot, apzīmē baltsnuķainos lāčus (Nasua
leucorhvncha) no Ziemeļ-Brazilijas. Augumā tie līdzīgi
koati un vispārējā krāsa arī atgādina pēdējo. Ķermeņa
virsa ir vairāk vai mazāk tumšā krāsā, skatoties pēc tā, vai

spalvas galu gaišā krāsa vairāk manāma, vai izzūd. Atse-

višķās spalvas pie pamata ir sarkani- vai palsi-brūnas, vidū

gaišāki vai tumšāki brūnas, un galā bāli vai brūni-dzeltē-

nas; tā rodas vairāk vai mazāk manāms brūnās, palsi-
brūnās un dzeltēni-brūnās krāsas maisījums. Lielākai da-

fai dzīvnieku pārsvarā gaišas krāsas; atsevišķi, turpretim,
izskatās arī ļoti tumši.

Mums jāpateicas Acaram, Renggeram, Vī-

dam un Henzeļam par pamtīgiem savvaļā dzīvojošo

degunlāču aprakstiem. Pēc Vīda (Wied), sabiedriskie

koati atšķiras no savrūpdzīvodamiem ar to, ka pirmie pa-

stāvīgi dzīvo sabiedrībās pa 8 līdz 20 kopā un klejo apkārt,
kāmēr savrūpie koati ieņem noteiktu apgabalu un satiekas

ar sev līdzīgiem tikai pārošanās laikā un pēc apvaisļošanās
atkal šķiras. Savrūpie koati ietaisa vairākas migas un te

vienāno tām, te atkal kādā citā pavada nakti, skatoties pēc

tā, vai dzīvnieks klejo pa vienu, vai pa otru meža daļu, tur-

pretim sabiedriskajiem nav ne migas, ne noteiktas dzīves

vietas, jo tie klejo kā čigāni, dienu skraida pa mežu apkārt

un kur tos pārsteidz nakts, turpat arī ielien koka dobumos

vai palien zem koku saknēm, vai arī apmetas koka žuburā

un guļ līdz nākošam rītam. Sabiedrība staigā izklaidus, un

tad vienmēr dzirdamas īpatnējas, rupjas, pa pusei rukšķo-
šas, pa pusei svilpojošas skaņas, kuras var sadzirdēt jau

sen pirms tam, kā ieraugam pašu sabiedrību. Koati pama-

tīgi pārmeklē ar laipām un zariem apklāto zemi, izokšķerē
katru spraugu, katru plaisu, te vienu, te otru degunu redz

iegrimstam alā un ošņājam. Nekad sabiedrība nepaliek il-

gāk kavējoties pie viena kāda priekšmeta. Savrūpais dzīv-
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nieks turpretim staigā lēnām un klusi, gan arī tāpat pār-
meklē ikkatru priekšmetu, bet ārkārtīgi aizdomīgi, un ziedo

katram savam darbam daudz laika, jādomā tāpēc, ka tam

savā darbā nav jābaidās no sāncenšiem no sugas biedru

vidus. Dažreiz redz visu sabiedrību piepēži kāpjam kādā

kokā, kuru dzīvnieki ātri pārmeklē un tikpat ātri atstāj
vai apmaina pret citu. Savrupais dzīvnieks priekš šādām

medībām kāpelējot ir par daudz slinks un paliek zemē. Pie

sabiedrībā dzīvojošiem vispār nekad nevar novērot se-

višķu saskaņotību atsevišķo locekļu darbā; katrs rīkojas

par sevi, un par saviem līdzbiedriem interesējas tikai tik

daudz, lai neatdalītos no kopējā bara, kura priekšgalā, kā

liekas, arvien iet vecāki dzīvnieki.

Visus šos datus Henz c 1 s gan neapstrīd, bet no-

virzības dzīvnieku dzīves veidā iztulko citādi. „Degunlācis,"

viņš saka, „ir Brazīlijā tik bieži sastopams, ka es varēju uz-

krāt vairāk kā 200 viņu galvas kausu. No šo galvas kausu

salīzdinošiem pētījumiem, kā arī no vispusējas koati novē-

rošanas savvaļā, jātaisa slēdziens, ka vecie tēviņi, kurus

uzskatīja par atsevišķu sugu, sāk dzīvot savrūp. Šie tē-

viņi zināmā vecumā, kad garie ilkņi sāk nodilt, atstāj baru,
kurā tie līdz šim bij atradušies kopā ar mātītēm, un pēc tam

atgriežas pie tām tikai pārošanās laikā. Savrūp dzīvojošas
mātītes nav nekad redzētas; ja kādreiz atrod tādu vien-

tuļu mātīti, tad tā ir varbūt pa medību laiku no bara no-

dalījusies nost, vai arī mednieks pārējos bara locekļus, kuri

atradās turpat tuvumā, nav pamanījis. Vācu kolonistiem

Rio Grande do Sulas mūža mežos, kur viņi ar sevišķu
kaisli medī degunlāčus, šo dzīvnieku dzīves veids bij labi

pazīstams. Kolonistiem visiem bij zināms, ka savrūpie

koati ir tikai sabiedrībā dzīvojošo tēviņi, un uzskatīja par

neapstrīdamu faktu, ka savrūpās mātītes nekad nav sasto-

pamas.

Degunlāči ir dienas dzīvnieki. Viņi atdusas nakti, bet

no rīta līdz vakaram darbojas nerimstoši. Dienu tie šķiet

pastāvīgi ceļojot, un tad viņi neatstāj nevienu pieejamu

vietu nepārmeklētu. Viņu barība, bez šaubām, ir viss, kas

vien dzīvnieku un augu valstī baudāms. Tie labprāt ierodas

arī plantācijās, lai postītu kukurūzu, sevišķi, kāmer graudi

vēl mīksti." Dažādi sīki dzīvnieki kļūst viņiem par laupī-
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jumu; kukaiņi un to kāpuri, tāpat tārpi un gliemeži, liekas,
ir viņu gārdākais kumoss. Ja tie uzoduši kādu tārpu zemē

vai kāpuru satrūdējušā kokā, viņi pieliek vislielākās pūles,
lai šo laupījumu iegūtu; viņi rosīgi kaš priekškājām, laiku

pa laikam iebāž degunu ieraktajā alā, gluži kā mūsu suņi,
kad tīrumā medī peles, līdz beidzot savu mērķi ir sasnieguši.

Trokšņojot un svelpjot, rakņājoties un kārpoties, kā-

pelējot un strīdoties paiet šo dzīvnieku rīta stundas; kad

mežā top karstāks, tad bars sāk meklēt pēc piemērotas
vietas pusdienas atdusai. Tiek izmeklēts labi noaudzis koks

vai skaists krūms, un katrs dzīvnieks uz sava zara omulīgi

izstiepjas un kādu brītiņu noguļ diendusā. Pēc pusdienas

ceļojums turpinās, līdz vakarā to pārtrauc rūpes par jaunu,
piemērotu atpūtas vietu. Ja koati pamanakādu ienaidnieku,
tie tūlīņ skaļi svilpdami brīdina savus līdzbiedrus un

steidzīgi uzbēg kokā; viss bars dara to pašu, un pārs acu-

mirkļos visa sabiedrība atrodas koka galotnes zaros. Ja

viņiem kāpj pakaļ kokā, vai arī tikai ar cirvi stiprāk piesit

pa stumbru, tad ikkatrs kāpj vēl tāļāk, līdz pašiem zaru ga-

liem, no turienes pēkšņi lec zemē un laiž vaļā ar bēgšanu.
Ja viņus netraucē, tie pa stumbru atpakaļ nokāpj lejā, līz-

damiar galvu uz leju. Kāpjot tie pakaļkājas izgriež uz āru

un atpakaļ, turēdamies ar tām cieši pie stumbra. Arī pa

zariem tie lodāuzmanīgi, bet lēcienus no viena koka uz otru,
kā to pērtiķi mēdz darīt, koati netaisa, kaut gan to varētu,

jo veiklībā viņi pērtiķiem un kaķiem diezin vai paliktu pa-

kaļ. Līdzenā vietā viņu kustības ir daudz nevarīgākas,
nekā koku zaļajos zaros. Pa zemi koati iet soļos ar paceltu

asti, vai arī lec īsiem lēcieniem un aizskar zemi arvien tikai

ar puspēdas. Tikai kad dzīvnieks stāv vai sēž uz pakaļ-

kājām, viņu kājas atbalstās uz visas pēdas. Skriešanā tie

izliekas neveikli, bet tomēr aulekšo uz priekšu ļoti ātri.

No ūdens tie, kā liekas, baidās un iet tanī tikai vislielākās

vajadzības spiesti; tomēr peldēt tie prot pietiekoši labi, lai

varētu pārkļūt upēm un citiem ūdeņiem pāri.
No maņām oža, bez šaubām, ir vislabāk izkopta; ožai

seko dzirde, kāmēr redze, garša un tauste ir samērā vājas.
Nakti koati neredz, dienu tie redz vismaz ne sevišķi labi,

tāpat nemana arī sevišķi attīstītu garšu, un taustes spēja,

liekas, sakopota vienīgi snuķveidīgajā degunā, kurš ir arī
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šo dzīvnieku galvenais taustes orgāns. Pret ievainojumiem
dzīvnieki ir tikpat jūtīgi, kā pret laika iespaidu. Dažreiz

sastop slimus dzīvniekus, kuru vēders apklāts ļauniem au-

goņiem ; ir arī zināms, ka no šīs slimības dzīvnieki bieži iet

bojā. Tomēr nereti redz, ka dzīvnieki šos augoņus nagiem

plosa, neizrādīdami ne mazākās zīmes, ka tas sap.

Kad dzīvniekos pamostas dzimuma dzenulis, kurš ie-

stājas arvien noteiktā laikā, tad, pēc H c n z c ļ a, savrūpie
koati atkal pievienojas savam baram, un te nu starp veca-

jiem tēviņiem notiek ļoti spēcīgas cīņas. Ar saviem milzī-

gajiem un kā nazis asajiem ilkņiem dzīvnieki sit viens

otram lielas brūces, tā kā ādmiņi viņu ādas nemaz vairs ne-

var lietot. Tikai tad, kad tēviņš no cīņas iznācis kā uz-

varētājs, viņš bauda savas cīņas atalgojumu. Vaislošanās

notiek tāpat kā pie suņiem. Pēc Renggera datiem, sav-

vaļā dzīvojošu koatu mātīte oktobrī, tā tad Dienvid-Ameri-

kas pavasarī, koka dobumāvai zemes alā dzemdē 3—5 ma-

zuļus ; dažreiz mātīte izvēlās ar bieziem krūmiem aizaugušu
bedri vai līdzīgu vietiņu. Te tā tura savus mazuļus tik ilgi,
kāmēr tie viņai visos ceļojumos var sekot. Tam nav vaja-

dzīgs daudz laika, jo bieži veco barā sastop vēl gluži jau-
nus dzīvniekus, kuriem tikko iznākuši priekšzobi.

Dienvid-Amerikas un Meksikas baltie apdzīvotāji medī

degunlāčus galvenā kārtā medību prieka dēļ. Kopā ar su-

ņu baru tad apstaigā mežus un liek suņiem sabiedrību uz-

meklēt. Suņus ieraudzījuši, degunlāči kliegdami sabēg tu-

vākos kokos, un te viņus var viegli nošaut. Tomēr tie prasa

labu šāvienu, ja tos grib dabūt pilnīgi rokā; jo ievainoti,
tie nogulstas koku zaru žuburos un tad ir grūti noceļami.
Dažreiz vajāts koati nolec atkal zemē un skrejot mēģina

izbēgt vai uzkāpt citā kokā, tomēr suņi to ātri panāk un,

neskatoties uz visu pretīmturēšanos, nokož. Viens vienīgs
suns tomēr nespēj degunlāči veikt. Sevišķi savrūpējais ko-

ati prot labi izlietot savus asos zobus, viņš pagriežas, kad

suns nāk tuvāk, drošsirdīgi tam pretī, kliedz nikni un brie-

smīgi kož sev visapkārt. Katrā ziņā savu ādu viņš pārdod

diezgan dārgi un dažreiz padara 5—6 suņus cīņas nespē-

jīgus, iekams padodas pārspēkam. Gaļu labprāt ēd ne tikai

iedzimtie, bet arī ieropieši. ~Jauni degunlāči," saka H c n -

zel s, „sevišķi, ja tie ir trekni, dod lielisku cepeti, un arī
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veco gaļa ir vienmēr vēl ļoti garšīga." No ādas indiāņi pa-
gatavo mazas somas.

Gustā neviens degunlācis neprasa rūpīgu apiešanos.
Viņš viegli pierod pie katras migas. „Mans pieradinātais
koati," saka Sosirs (Saussure), „pavadīja mani mēne-

šiem ilgi manā ceļojumā. Viņš bij piesiets tievā saitītē un

nekad nemēģināja to pārkost. Man jājot, viņš turējās visu

dienu līdzsvarā uz zirga. Bēgt viņš nemēģināja, un arī ci-

tādi nesagādāja nekādus traucējumus. Vakaros es to pie-

stiprināju pie kāda priekšmeta vai arī ļāvu brīvi pa pagalmu

apkārt skraidīt. Neskatoties uz viņa lēnumu, tomēr ar-

vien uznāca daži dusmu brīži un viņš mēģināja kost; vien-

kāršs sods to atkal nomierināja. Mātīte, kuru es tanī pašā
gadā iegādājos, bija vēl maigāks radījums nekā tēviņš.
Abi auga ārkārtīgi ātri. Tēviņš uzrādīja vēl pirms pilnī-

gas attīstības tieksmi kost. No gara laika vai jokodams
mēģināja tas saķert pirkstu, kad to iebāza būrīša caurumā,
un Frankfurtē izkraujot no kuģa tas līdz asinīm sakoda

pirkstu kādam muitas ierēdnim, kurš par daudz ziņkārīgi
bij gribējis izmeklēt kādā caurumā parādījušos gaļīgo de-

gunu.

Vairākus mēnešus es turēju savus degunlāčus uz lau-

kiem netālu no žeņevas. Viņiem, likās, patika cilvēku sa-

biedrība un tie sekoja man pat pastaigājoties, un tad tie

vienmēr nogriezās pa labi vai pa kreisi, lai uzrāptos kokā

vai izkašņātu zemē alu. Viņi bij mundri, jocīgi radījumi,

un mīlēja pērtiķu draiskulības. Tiklīdz kā tie ceļā sastapa
kādu garāmgājēju, tad metās tam klāt, rāpās pa kājām

uz augšu un vienā sekundē jau bija tam uz pleciem, nolēca

atkal zemē un zibeņātrumā aizbēga prom, līgsmodami par

izdarīto ālēšanos. Tā kā šie joki lielākai daļai garāmgā-

jēju bij vairāk apgrūtinoši nekā patīkami, tad es drīz biju

spiests saviem degunlāčiem noliegt apkārt skraidīšanu.

Es turēju degunlāčus garā auklā piesietus kādā pļavā
un tie uzjautrinājās, kārpot zemi un meklējot pēc insek-

tiem, tomēr arī tagad viņi nedomāja auklu pārkost. Tas

bij vasarā, un tiem nebij nemaz jācieš no aukstuma. Par

nožēlošanu, bērni un ziņkārīgie nemitējās viņus kaitināt

ar nūjām, un tā viņos iznīcināja to mazumu labsirdības,
kas vispār vēl bija. Pēc tam, kad dzīvnieki bij pavadījuši



314

2 mēnešus brīvā gaisā, tie lika mums padomāt, ko darīt

tāļāk. Es nolēmu, ieslodzīt tos lielā krātiņā, lai izsargātos
no jauniem nelaimes gadījumiem, šo krātiņu ielikām stallī,
bet zirgi palika nemierīgi un dauzījās visu nakti.

Ziemas sals jau bija durvju priekšā, un tā kā es sa-

vus koati stallī nevarēju turēt, tad nezināju, ko ar tiem

darīt, līdz kāmēr jauns notikums man palīdzēja. Tēviņš,
izlietodams brīvību, kuru tam laiku pa laikam deva, aiz-

bēga. Mans kalpotājs atrada to ezera krastā, kur tas

nodarbojās ar olu pārmeklēšanu. Kalpotājam pienākot,
koati palēca sānis un izgrūda savu parasto dusmīgo čivi-

nāšanu. Bij parasts koati vienmēr ķert aiz astes, jo to viņi
nes augstu paceltu un kad tos nes izstieptā rokā aiz astes,
tad tie nav spējīgi pacelties. Tā viņiem laupīja izdevību

laist darbā nagus un pirkstus, un kad pēc tam tos nolika

zemē, tie parasti neizrādīja nekādu dusmu. Mans kalpo-
tājs, kurš bēgli šādā kārtā bij saķēris, šoreiz to nebij tu-

rējis diezgan tāļu no sevis nost, un dzīvniekam bij iz-

devies to sasniegt un pacelties. Tagad viņš bij ļoti nikns.

Pretēji savam ieradumam, viņš kopējam neļāva sevi nest

rokās, bet ātri atsvabinājās un iecirta savus asos zobus

tam kaklā, atstādams divas šausmīgas brūces. Tūlīt pēc

tam likās, ka viņš šo darbu nožēlo un ļāva sevi mierīgi tā-

ļāk nest. Tik lielas nelaimes dēļ es nospriedu no dzīvnieka

atsvabināties, un tā kā es nezināju, kā viņu nogādāt kā-

dam zooloģiskam dārzam, tad nolēmu, ka viņam jāmirst.

No sacītā redzams, cik attapīgs un mundrs koati ir

garīgi. Viņš mīlēja aizmirsties glāstu priekā, bet prata
tos tikai saņemt, turpretim atmaksāt nezināja citādi ne-

kādi, kā vien neveikli lekdams cilvēkiem mugurā un plecos,

un tad ar' vairāk īsa laika pēc, nekā aiz draudzības."

Trešo apakšdzimtu sastāda koka lāči (Cercolep-

tina), mazi, vai augstākais vidēji lieli dzīvnieki, kuriem

visumā ņemot ir pa lielākai daļai gari locekļi, garas, parasti
ko pieķerties piemērotas astes, īsi, līki pirksti un vairāk

vai mazāk izlaižami nagi, kamdēļ kājas atgādina kaķu
kājas. Pirmais par to tuvākas ziņas sniedzis Alek-

sandrs fon Humboldts.

Tinastes lācis (Cercoleptescaudivolvulus) tāpat
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jāuzskata par starplocekli starp lāci un cauni, kā koati starp
lāci un līdējkaķi un kā jenots starp lāci un pērtiķi. Ļoti
stieptais, bet neveiklais ķermenis balstās uz resnām kājām;
galva ir neparasti īsa, resna un ļoti īsu purnu; acis ir vi-

dēji lielas, ausis mazas, pieci pirksti pa pusei saauguši un

apbruņoti stipriem nagiem, ķetnas apakšpuse kaila. Aste,
kura ir garāka par ķermeni, ir tikpat pilnīga tinaste, kā

dažiem somainiem un bļauriem. Pieauguša dzīvnieka ķer-
meņa garums ir 90 cm., no kuriem 47 cm nāk uz astes;
skausta augstums 17 cm. Ļoti biezais, diezgan garais,
drusku cirtainais, mīkstais un samtveidīgi spīdīgais spal-
vojums ķermeņa virspusē un sānos ir gaišipelēki dzeltēns

ar vāji iesarkanu sarmu un melnbrūnām strīpām, kuras

sevišķi skaidri redzamas uz galvas un muguras; atseviš-

ķas spalvas pie pamata ir pelēkas, vai arī dzeltēni iesar-

kanas, galā melnbrūnas. No galvas pa muguru līdz astes

pamatam stiepjas plata, stingri norobežota, tumša švītra.

Ķermeņa apakšpuse ir iesarkani brūna, pret vēderu gai-

šāka, kāju ārpuses melni brūnas. Arī pa vēdera vidu stiep-

jas tumši rūsbrūna švītra. Aste pie pamata ir brūna, uz

galu, sākot no vidus, gandrīz melna.

Tagad mēs zinām, ka tinastes lācis ļoti plaši izplatīts.

Viņš sastopams gandrīz visā Ziemeļ-Brazilijā, Jaun-Gra-

nadā, Perū, Gvianā, Meksikā, tad vēl Dienvid-Luizianā

un Floridā. Pēc Humboldta, viņš sevišķi sastopams
Rio Negro un Jaun-Granadā. Viņš dzīvo mūža mežos, se-

višķi lielu upju tuvumā, un tikai kokos. Viņš ir pilnīgs
nakts dzīvnieks; dienu guļ koku dobumos, nakti ir ļoti dzīvs

un kāpelē ārkārtīgi veikli un ātri pa augstām koku galot-

nēm, meklēdams barību. Te aste izdara lielu pakalpojumu.

Kāpelēšanas veiklībā viņš nepaliek pakaļ pērtiķiem. Vi-

sas viņa kustības ir ārkārtīgi veiklas un drošas. Viņš var

ar pakaļkājām vai ar asti noturēties pie zariem un tik tei-

cami kokam pieķerties, ka var nokāpt no koka zemē ar gal-

vu uz leju. Ejot viņš atbalstās uz visas pēdas.

Būdams gan galvenā kārtā augu ēdājs, viņš tomēr neni-

cina arī mazus zīdītājus, putnus un to olas, kā arī insektus

mn to kāpurus. Medu viņš meklē sevišķi kaislīgi un iznī-

cina daudzas meža bišu saimes; indiāņi viņu tamdēļ ienīst
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un no misionāriem tas ir dabūjis nosaukumu Oso melero

(medus lācis). Bišu koku izlaupīšanai viņš izlieto savu

ļoti garo un izstiepjamo mēli, kuru tas var iebāst šaurā-
kās plaisās un mazākos caurumos un izvilkt no turienes

priekšmetus; pa skrēju tas iebāž mēli dziļi stropā, sašķaida
šūnas un laiza medu.

Par šī dīvainā dzīvnieka vairošanos mēs vēl nezinām

itin nekā; tomēr viņa divi pupi liekas norādām, ka viņš var

dzemdēt lielākais divi bērnus. Gūstā, cik man zināms,

viņš līdz šim nekur nav vairojies.

Visi, kas tinastaino lāci līdz šim novērojuši, ir taī ziņā
vienis prātis, ka viņš pret cilvēku ir maigs un labsirdīgs;
drīz vien viņš top tikpat uzticīgs un mēģina cilvēkam pie-
labināties tāpat kā suns, labprāt ļaujas glāstīties, pazīst
sava saimnieka balsi un meklē tā sabiedrību. Viņš pat tieši

uzaicina savu kopēju ar to spēlēties vai citādi nodarboties,

kāpēc Dienvid-Amerikā tas pieder pie iemīļotākiem mā-

jas dzīvniekiem. Arī gūstā viņš guļ gandrīz visu dienu.

Guļot viņš apsedz ar asti visu ķermeni, bet galvenā kārtā

galvu. Ja viņam gulošam noliek priekšā barību, tad viņš
gan atmostas, bet ir mundrs tikai tik ilgi, kamēr ēd. Pēc

saules rieta viņš pamostas, no sākuma pamīņājas nedro-

šiem soļiem un ar izkārtu mēli uzmeklē ūdeni, dzer, notīra

sevi un nu top jautrs un mundrs: kāpelē, lēkā, dzen jokus,

spēlējas ar savu saimnieku un maigi svelpj, kas ir

viņa balss, vai arī ņurd kā jauns suns, ja tapis dusmīgs.
Bieži viņš sēž uz pakaļkājām un ēd ar ķetnu palīdzību kā

pērtiķis, kā jau vispār visā savā dabā viņš uzrāda brīni-

šķīgu lāča, suņa, pērtiķa un viverras ierašu maisījumu.
Arī savu tinamo asti viņš izlieto tāpat kā pērtiķi un pie-
velk ar tās palīdzību priekšmetus, kurus ķetnām nevar sa-

sniegt. Būdams pret gaismu ļoti jūtīgs, viņš jau pie pir-
mās rīta ausmas uzmeklē kādu tumšāku vietiņu, un viņa
redzoklītis saraujas par mazu punktiņu. Ja viņa aci kai-

rina turot priekšā gaismu, tad viņš izrāda īpatnēju nemieru

ar visām savām kustībām. Viņš ēd visu ko tam pasniedz:

maizi, gaļu, augļus, vārītus kartupeļus, saknes, cukuru,

konservus, dzer pienu, ūdeni, vīnu un pat degvīnu; no al-

koholiskiem dzērieniem viņš piedzeras un guļ tad vairākas
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dienas slims, šad un tad viņš nolaupa arī pa putnam, no-

galina to, izdzer asinis un tad atstāj to guļam. Pēc se-

višķi dzīvām kustībām viņš dažreiz vairāk reižu no vie-

tas šķauda. Dusmās viņš šņāc kā zoss un pēdīgi sāk stipri
kliegt. Cik pieradis viņš arī nebūtu, arvien tomēr gatavs
atgūt savu brīvību. Kāds vecs tinastes lācis, kurš piede-
rēja Humboldtam, pa nakti aizgāja uz mežu, bet ie-

priekš vēl nokoda divas klinšu vistas, kuras piederēja pie
lielā pētnieka dzīvnieku kolekcijas, un paņēma tās līdz pār-
tikai tuvākam laikam.

Arī pēdējais še minamais lāču dzimtas loceklis panda
jeb kaķu lācis (Ailurus fulgens) sastāda atsevišķu ģinti
un ieņem zināmu vidus stāvokli starp kaķi un jenotu. Viņa
ķermenis bieza un mīksta apvalka dēļ izskatās ļempīgāks
nekā patiesībā ir: galva ir ļoti īsa, apklāta garām spal-
vām un gandrīz līdzīga kaķa galvai, purns īss un plats,
garā aste apklāta mīkstām, kuplām spalvām un tamdēļ

ļoti resna; ausis mazas un noapaļotas, acis mazas; zemo

kāju ķetnu apakšas apklātas biezām spalvām un īsie kāju

pirksti apbruņoti stipri līkiem, asiem, pa pusei ievelka-

miem nagiem. Augumā panda ir apmēram līdzīgs lielam

mājas kaķim: viņa ķermeņa garums ir 50 cm, astes ga-

rums 35 cm un skausta augstums 25 cm. Spalva bieza,

mīksta, gluda un ļoti gara; ķermeņa virsdaļa spēcīga, dzīvi

spīdošā tumši sarkanā krāsā ar gaiši zeltdzeltēnu sarmu

uz muguras, jo te atsevišķām spalvām gali dzeltēni; ķer-

meņa apkaša un kājas spīdoši melnā krāsā, ar tumšu

kastaņsarkanu šķērsšvītru, žoda un garās vaigu spalvas
ir baltas, atpakaļ rūsdzeltēnas; piere un galvas kauss zalgo
rūsdzeltēnā krāsā; rūssarkana švītra iet no acu apakšas

uz mutes kaktiņiem un nošķir balto purnu no vaigiem;

ausu ārpuse apklāta melni sarkanām, iekšpuse garām, bal-

tām spalvām; aste sarkana kā lapsai, ar izplūdušiem gai-

šiem, šauriem gredzeniem.

Pan d a s dzimtene ir kalnāji dienvidos no Himala-

jiem, starp Nepāli un Sniega kalniem. Te viņš dzīvo me-



žos 2000—3000 metru augstumā pār jūras līmeni, vis-

labāk uz kokiem, upju un kalnu strautu tuvumā. Vi-

sas kalnu tautas, liekas, viņu vajā ļoti daudzpusīgi lie-

tojāmās ādas-dēļ; varbūt ēd arī viņa gaļu, neskatoties uz

stipro mošus smaku, kuru dzīvnieks izplata sevišķi tad,

ja ir uzbudināts.

Salīdzinot ar savas dzimtas biedriem, panda visvairāk

līdzinās tinastes lācim. Ar to viņam līdzība kustībās, ie-

šanā, skriešanā, kāpelēšanā un ēšanas veidā un paņē-
mienos.
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Satura rādītājs.

Ceturtā šķira (turpinājums): plēsēji (Carnivora).

Otrā dzimta (turpinājums): suņi (Canidae).

Medību suņi 5
Vistu un putnu suņi 6Briežuun lapsusuņi 15Pēduun asinssuns .18Ūdenssuns 20Zīda suņi 20Slokusuns 21Ņufaundlendessuns 22Sen-Bernaras suns 25Pūdelis 28Pinčeri 32Buldogpinčers 33Pērtiķu pinčers 34Māju suņi 35Māju suns 35Aitusuns . . . 36Špicis 38Eskimosu suns 40Lapsas(Vulpes) 49Lapsa 49Sudrabalapsa 73Stepjulapsa 76Polarlapsa 78Lielausulapsasjebfeneki 85Karotes suņi 90Līdējkaķusuņi 91

Vistu un putnu suņi 6

Briežu un lapsu suņi 15

Pēdu un asinssuns 18

Ūdens suns 20

Zīda suņi 20

Sloku suns 21

Ņufaundlendes suns 22

Šen-Bernaras suns 25

Pūdelis 28

Pinčeri 32

Buldogpinčers 33

Pērtiķu pinčers 34

Māju suņi 35

Māju suns 35

Aitu suns 36

Špicis 38

Eskimosu suns 40

Lapsas (Vulpes) 49

Lapsa 49

Sudraba lapsa 73

Stepju lapsa 76

Polarlapsa 78

Lielausu lapsas jeb feneki 85

Kaŗotes suņi 90

Līdējkaķu suņi 91



Hijenu suņi 93

Trešā dzimta: (Hvaenidae) 101

Ceturtā dzimta: Viverras jeb līdējkaķi (Vi-

verridae) 120

Piektā dzimta: Caunes (Mustelidae) . . .
151

Caunes (Mustelinae):
Meža caune 154Akmeņucaune 165Soboli'170Seski 177Zebieksta 191Sermulis 200Ūdensseski 212Daudzrijajebtinis220Ūdri(Lutrinae) 228Ūdrs 229Jūras ūdrs 242Smirdonis 246Āpši(Melinae) 254Sestā dzimta: Lāči(Ursidae)271Brūnaislācis274Pelēkaislācis286Melnaislācis 287Apkakleslācis. 291Malajulācis 292Lūpulācis 293Leduslācis 294Mazlāči (Subursina)303Jenots 304Degunlāči(Nasua) 308Kokalāči(Cercoleptina)314Tinasteslācis314Kaķulāčijebpanda(Ailurus)317

Meža caune 154

Akmeņu caune 165

Soboļi 170

Seski 177

Zebieksta 191

Sermulis 200

Ūdens seski 212

Daudzrija jeb tinis 220

Ūdri (Lutrinae) 228

Ūdrs 229

Jūras ūdrs 242

Smirdonis 246

Āpši (Melinae) 254

Sestā dzimta: Lāči (Ursidae) 271

Brūnais lācis 274

Pelēkais lācis 286

Melnais lācis 287

Apkakles lācis 291

Malaju lācis 292

Lūpu lācis 293

Ledus lācis 294

Mazlāči (Subursina) 303

Jenots 304

Degunlāči (Nasua) 308

Koka lāči (Cercoleptina) 314

Tinastes lācis 314

Kaķu lāči jeb panda (Ailurus) 317










	Dzīvnieku valsts 5.-6. sēj.����������
	FRONT
	Cover page
	Title

	MAIN
	Chapter
	Lapsas. Lielausainās lapsas. Kaŗošu suņi. Līdējkaķu suņi. Hijenu suņi.����������������������������������������
	Hijenas.
	Viverras jeb līdējkaķi.���������������
	Caunes.
	Lāču dzimta.��������瀩봲
	Satura rādītājs.�밲ꃙ밲Ā�Ā�퀶봲뀶봲〺봲〼


	Illustrations
	Untitled
	Eskimosu suņi.�����
	Sen-Bernaras suns.
	Plankumainā hijena (Hyaena crocuta).�봲큷봲�
	Lapsa.
	Lapsa (Canis vulpes) ar bērniem.�����
	Svītrainā hijena (Hyaena striata).��カ봲낪봲킫봲낫봲
	Sudrablapsa (Canis cinereoargentatis).
	Polarlapsa (Canis lagopus).
	Feneks (Canis zerda).
	Hijenu suņi.�����
	Afrikas cibetkaķis (Viverra civetta).�����
	Afrikas cibetkaķis (Viverra civetta).�����
	Meža caune (Martas abietum).
	Meža caune.
	Sobolis.
	Zebiekste (Mustela vulgaris).
	Akmeņu caune (Martes foina).�븲•븲�
	Sesks (Mustela putorius).
	Daudzrija.
	Jūŗas ūdris jeb kalans (Latax lutris).���������������
	Ūdris (Lutra lutra).�븲큓븲䁮
	Binturongs (Arctictis binturong).
	Jenots (Procyon lotor).
	Smirdonis (Mephitis suffocans).
	Daudzrija jeb āmrija (Gulo borealis).�わ븲��
	Brūnais lācis (Ursus arctos)�븲肨븲ꂩ븲肩븲��
	Āpsis.�����
	Brūnais lācis.��킳븲낳븲킰븲낱븲
	Leduslāči (Ursus maritimus).��Ā�惄븲䃄븲샇븲
	Jauns lācēns (Ursus arctos)����������
	Sarkanais degunlācis.�����


