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Piektā šķira.

Kukaiņēdēji (Insectivora).

Apmērām tāds pat stāvoklis, kādu sikspārņi ieņem
starp rokamiem starp nagaiņiem pienākas kukaiņēdā-
jiem (Insectivora). Parasti tie ir nedaiļa, pat neglīta iz-

skata zīdītāji, un viņiem ir īpatnēja atsevišķu ķermeņa

daļu uzkrītoša sarukšana vai arī tikpat ievērojama to pa-

lielināšanās. Viņu ķermenis parasti ir drukns, galva

stiepta, deguns pagarināts snuķveidīgi. Locekļi, izņemot
asti un pie dažām sugām pakaļējās kājas, ir saīsināti, maņas

orgāni gan augsti attīstīti, gan sarukuši. Ķermeņa apsega

mainas no samta mīkstas ādas līdz dzeloņainam ģērbam
ar dažādām pārejas pakāpēm, žokļos atrodas visi trīs zobu

veidi, bet priekšzobi dažādām dzimtām un sugām ievēro-

jami mainas, ilkņi pie dažiem sasniedz uzkrītošu lielumu,
bet pie citiem ir mazāki par griezēju zobiem, un tikai dze-

rokļi saskan tik tālu, ka priekšējiem ir viena, pakaļējiem
turpretim vairākas galotnes. Starp muskuļiem jāatzīmē

atsevišķām sugām sevišķi izveidotais ādas tinējs muskulis.

Smadzenes ir līdzīgas rokspārņu smadzenēm un ir samērā

mazas, lielo smadzeņu bezrievainās puslodes apsedz mazās

smadzenes. Ar šādu ķermeņa izveidojumu stāv sa-

skaņā garīgās spējas un dzīves veids. Kukaiņēdēji
ir truli, saīguši, neuzticīgi, vientulību mīloši un ātr-

sirdīgi dzīvnieki. Lielu lielā daļa dzīvo zemē, rokoties un

kašņājoties, vai vismaz uzturoties ļoti apslēptās vietās.

Daži tomēr dzīvo arī ūdenī un citi kokos. Ar savu apbrīno-

jamo darbību viņi ievērojami aizkavē kaitīgu kukaiņu,
tārpu, gliemežu un citu zemāku dzīvnieku un pat arī dažu

mazo grauzēju savairošanos. Viņi tā tad gandrīz bez iz-

ņēmuma ir ļoti derīgi vīnakalna strādnieki, bet tomēr tikai



dabas pazinējs tos pazīst un ciena, lielais pūlis sajūt pret
viņiem riebumu. Pēc Fogta (Vogt) vārdiem, te ir īsti

labi redzams, cik daudz taisnības ir vecam sakāmam vār-

dam, ka nakts nav neviena cilvēka draugs. „Kas vien

tumsā lido un rāpo, to tautas sajūta ienīst jau bez tālākas

izmeklēšanas, un ir ārkārtīgi grūti vispārību pārliecināt,
ka izlūkiem un spiegiem, kuri pa tumsu ložņājošam postī-

tājam grib sekot pa pēdām, ir jāredz viņu gaitas, un tādēļ
tie savu vajāšanu nevar uzsākt gaišā dienas gaismā."

Skats kukaiņu mednieka atvērtā rīklē mūs tieši pār-

liecina, ka šie dzīvnieki var būt tikai gaļas ēdēji, vēl vairāk

gaļas ēdēji nekā kaķi un suņi, kurus dzīvnieku sistēmā sauc

par gaļas ēdējiem galvenā kārtā. Abi žokļi ir klāti asu-

miem un noasinātiem robiem, zobi, kuri līdzinās dunča as-

meņiem izveidojas drīz ilkņu vietā, drīz daudz dziļāk; asas

piramides, kuru gali ir līdzīgi divrindīgam divkārt asinātam

zāģim, mainas ar zobu veidiem, kuri nav nelīdzīgi angļu
kabatas nažu asmeņiem. Viss norāda uz to, ka zobi ir no-

lemti pat tādu kukaiņu saķeršanai un turēšanai, kuriem ir

cieta čaula, piemērām vabolēm, šīs īpatnības nevar vilt, jo,
kā slavenais franču gastronoms Savarins varēja izteikt

domas: „Saki man, ko tu ēd, un es tev teikšu, kas tu esi,"

tāpat var arī teikt par zīdītājiem: „Rādi man savus zobus,
un es tev teikšu, ko tu ēd un kas tu esi." Kukaiņēdējs ne-

gremo un nesasmalcina ar saviem zobiem. Viņš tikai kož

un sadur. Viņa zobu vaiņagi netiek nobersti no augšas,
bet uzasināti, zobu robu sāniem ieejot vieniem otros. Va-

jaga tikai papūlēties salīdzināt kāda maza grauzēja, pie-
mērām žurkas, zobus ar kurmja zobiem, un abus atšķirošās
pazīmes būs redzamas ar lielu noteiktību. Cirslīša zobi, ja
tos palielinātu līdz lauvas zobu samēriem, patiešam būtu

šausmīgs iznīcināšanas ierocis.

Es nedomāju, ka to labumu, kādu šie dzīvnieki atnes

cilvēkam, būtu iespējams izteikt ar mazāk vārdiem un no-

teiktāk, nekā to ir izteicis še Fog ts. Bet par nožēlošanu

ir par daudz grūti cīnīties pret cilvēku vienreiz iesakņoju-
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šos aizspriedumu un tāpat diemžēl par daudz taisnības ir

teikumam, ka bieži cilvēks taisni to, kas viņam atnes vis-

lielāko labumu, pavisam negrib atzīt. Mazos kašņātājus
vajā, kur vien tos sastop viņu neglītā izskata un viņu dzīves

veida dēļ, pie tam pilnīgi aizmirstot, kādu labumu viņi at-

nes un kas viņi ir. Tas, kurš tuvāk pazīst viņu dzīvi, pro-

tams, rīkosies citādi. Viņš atrod tik daudz pievelkoša un

saistoša, ka viņš ļoti drīz aizmirst neglīto ķermeņa izskatu

un tadšiem dzīvniekiem neliedz savu vislielāko palīdzību un

pabalstu.

Vairāki kukaiņēdēji guļ ziemas miegu un aizietu bojā,

ja daba tādā kārtā nebūtu gādājusi par viņu uzturēšanu.

Aukstumam iestājoties zemāko dzīvnieku dzīve zināmā

mērā apstājas, un tūkstoši un atkal tūkstoši to radījumu,
kuri mūsu laupītājiem ir nolemti barībai, snauž vai nu mū-

žīgo vai vismaz laicīgo miegu. Ar to zeme kukaiņēdējiem
kļūst tukša, un tā ka viņi nevar pārceļot, kā to dara putni,
tiem zināmā mērā ir jāpaklausa apstākļiem. Viņi nolien

visnoslēptākās vietiņās vai arī paši tādas pagatavo un te

iegrimst dziļā ziemas miegā, kurš, kā tas mums no augšā
teiktā zināms, uz laiku apstādina gandrīz visas dzīvības

norises un ar to uzglabā viņu ķermenim līdz jaunai atmodai

dzīvības darbību. Guļ tomēr tikai tās šīs rindas sugas,

kuras mazāk par pārējām ir laupītāji, tas ir, blakus dzīv-

nieku barībai ēd arī augu vielas, kamēr tieši viscītīgākie

kukaiņēdēji nododas savam amatam kā ziemā tā vasarā.

Zem sniega vai zem zemes, tāpat kā ūdens dziļumā, arī

ziemā neapstājas dzīvība, uzbrukumi un nonāvēšana; tas

protams norit tāpat laimīgās zemēs, kur ir mūžīga vasara

vai vismaz nav ziemas, kas arī šo ziemas pārtraukumu ne-

radītu — dedzinošā dienvidus kvēle vai ziemeļu stindzino-

šais aukstums.

Pēc šīm piezīmēm mūsu dzīvnieku izplatība ļaujas no-

teikties jau iepriekš. Viņi ir sastopami galvenā kārtā ze-

mes mērenos apgabalos un ar ūdeni bagātos tropu apvidos;
bet tāpat uz ziemeļiem, kā tur, kur karstums izsauc vis-

pārēju sausumu, sugu skaits ievērojami mazinājās. Ūdeņa
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bagāti vai vismaz mitri meži, birzes, lauki un dārzi ir arī

viņu mīļākās dzīves vietas, no kurām viņi gan nekad ne-

šķiras. Tur klusi un bez trokšņa norit viņu medības pa
lielākai daļai naktī, bet dažas arī saulei spīdot. Samērā

ar viņu lielumu tie ir jāskaita par ļoti rijīgiem dzīvniekiem,
un ar to saskan viņiem visiem piemītošā kāre uzbrukt un

tieksme nonāvēt. Daži uzbrūk dzīvniekiem, kuru lielums ir

daudz ievērojamāks par viņu pašu lielumu, tā tad viņi
šinī ziņā nemaz nestāv pakaļ kaķiem un suņiem. Viņu vai-

rošanās notiek attiecīgās dzimtenes pavasara mēnešos. Ma-

zuļu skaits svārstās starp vienu un sešpadsmit. Cilvēka

mājturībā visām sugām ir tikai vidēja nozīme. Dažus

ēd, citus tur arī gūstā, lai tie iznicinātu peles; ar to apro-

bežojas šīs vispār maz ievērotās sabiedrības tiešais node-

rīgums.

Ne puspērtiķis ne sikspārnis nav pētniekiem darijis
tādas galvas sāpes 'ftā ādli d o ņ i (Galleopithecus) atse-

višķas dzimtas un vienīgās ģints priekšstāvji. Linn c j s

viņus pieskaita puspērtiķiem, Xiv j ē — sikspārņiem,
ž o f r v ā — plēsīgiem zvēriem, Okens — somainiem un,

pēdīgi, Pete r s s ar pilnu tiesību kukaiņēdājiem, kuru

rindu viņi iesāk.

Ādlidoņi ir kaķa lielumā ar slaidi veidotu ķermeni,
kura vidēji garos locēkļus saista plata un bieza, abās pusēs

matiem segta āda. Viņu pieciem pirkstiem ir ievelkam!

nagi un nav īkšķa, kurš atšķirtos no pārējiem pirkstiem.

īso asti ietver plīvāda. Galva ir samērā maza, purns ļoti
pagarināts, acis vidēji lielas, spalvu apaugušās ausis ma-

zas. Plīvāda patiesībā nav lidplēve, bet tikai krītamā ie-

rīce, kura ķermeni dara spējīgu uz tāliem lēcieniem un lē-

nāku krišanu, tā tad viņai nav nekādas līdzības ar sik-

spārņu lidplēvi. Viņa ir ķermeņa ādas turpinājums, iesā-

kas pie kakla, saistās ar priekškāju, ietin to līdz plaukstai,

vienlīdzīgā platumā pāriet uz pakaļējo plaukstu un pēdīgi
iet uz astes galu. Tādākārtā visi locekļi ir viņā itkā ietīti.
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Kaguangs (Galeopithecus volans) sasniedz kopga-

rumā 60 centimetrus, no kuriem 11 līdz 12 centimetru nāk

uz asti. Uz muguras spalva ir bieza, uz rokām

reta, kamēr paduses un ķermeņa sāni ir kaili. Augš-

pusē dzīvnieks ir brūni sarkans, apakšpusē drusku tum-

šāks, bet ikvienā vecumā locekļi un plīvāda ir gaiši plan-
kumoti. Ja skaita dažādas formas par vienu sugu, viņa
izplatības apgabals plešas pāri Sunda, Moluku un Filipinu

salām, ieskaitot Malakas pussalu un tuvās mazās salas.

Dienā kaguangs, kurš vientuļi dzīvo augstos Javas

kalnu mežos, klusu sēž koku zaros starp koku sūnu spilve-

niem, tā kā ir gandrīz neiespējami viņu uziet. Asie nagi

padara viņu spējīgu veikli un droši kāpelēt, kamēr uz ze-

mes viņš rāpo uz priekšu ar pūlēm un neveikli. Viņš, plū-
cot augļus un meklējot kukaiņus, rāpjas augšup, līdz tas

ir sasniedzis koka galotni un tad pārsviežas uz kāda cita

koka zariem. Kamēr viņš staigā vai rāpjas, viņa plīvāda
ir viegli sakrunkota un piekļaujas ķermenim, tā tad neaiz-

kavē viņu kustībās. Kad tas grib izlietot savu krītamo

ierīci, viņš uzskrien zara galā, no turienes strauji nolec,

gaisā izstiepj visus savus locekļus un tad lēni slīd slīpi
no augšas uz leju pāri starptelpām, kuras nereti esot līdz

sešdesmit metru platas. Nekad viņš nepaceļas pāri tam

augstumam, no kura tas sāka savu lēcienu; vienmēr tas

ļoti slīpi plāksnē slīd uz leju.

Labāk mums ir pazīstami stobrsnuķaiņi (Mac-

roselides), kuri sastāda vienu no šīs rindas visvairāk ievē-

rības cienīgām dzimtām. Kamēr cirslīšu vāverēm ir pa

daļai lēcēju žurku aste, stobrsnuķaiņiem ir šo pēdējo ga-

rās, tievās un gandrīz bezspalvaiņās pakaļkājas un pie tam

visgarākais deguns no visiem cirslīšiem, deguns, kurš ir

kļuvis par īstu snuķi un tiem arī sagādājis viņu nosau-

kumu, kamēr ģintas vārds nozīmē tulkojumā „garciskai-

ņie". Snuķis uzrāda vidū tikai retas un mazas spalvas,
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pie pamata diezgan biezu spalvu kušķi, gals turpretim ir

pilnīgi kails. Galvai īpatnējas ir lielās acis un diezgan
lielās brīvi rēgojošās un ar iekšējiem izaugumiem apvel-
tītās ausis, kā arī garās ūsas. Diezgan īso, resno ķermeni
nes dažādu kāju pāri. Pakaļkājas ir uzkrītoši pagarinā-
tas un izveidotas pilnīgi tāpat kā pie tuksnešu pelēm, ka-

mēr priekškājas ir samērā garākas nekā tām. Trīs vidē-

jie priekškāju pirksti ir vienlīdz gari, īkšķis atrodas daudz

augstāk. Pakaļkājām ir pieci, izņēmuma gadījumā četri

īsi, smalki pirksti ar īsiem, vājiem un stipri izliektiem na-

giem. Pakaļkāju garums ceļas galvenā kārtā no ievēro-

jamā cisku un lielu garuma, kuri ne pie viena plēsēja dzīv-

nieka, samērā ņemot, nav sastopami līdzīgā garumā. Tievā,
īsu spalvu segtā aste parasti ir drusku īsāka par ķermeni.
Kuplā spalva ir ļoti bieza un mīksta.

Ziloņa cirslītis jeb parastais stobrsnuķainis
(Macroselides tvpicus) ir tanī pašā vārdā nosauktās, su-

gām bagātās ar pilnu zobu skaitu un piecpirkstainām kā-

jām raksturotās ģintas pārstāvis. Viņš ir 25 centimetrus

garš, no kuriem uz a&ti nāk 11,5 centimetri, uz snuķi gan-

drīz 2 centimetri, virspusē drīz gaišāks, drīz sarkangani
brūns vai peļu pelēks, apakšpusē un pie kājām turpretim
vairāk vai mazāk tīri baltā krāsā. Pār rūzganbrūno,

galā sarkangani melno snuķi un tieši no tā pamata līdz

pierei velkas sarkangani brūna švītra. Ausis iekšpusē ir

baltas.

Ziloņa cirslītis pēc sava dzīves veida pilnīgi atgādina

pārējos stobrsnuķaiņos, kuri bez izņēmuma piemājo Āfrikā,
tieši Dienvidafrikā, un apdzīvo saules caurkaisētus kailus

apgabalus. Dzīvnieki še labprāt mājo akmeņainos kalnos;

dziļās un grūti pieejamās alās zem akmeņiem, klints plai-
sās un citu dzīvnieku alās tie atrod patvērumu katrās

briesmās, kuras tie domā saskatām visnenozīmīgākā pa-

rādībā. Viņi ir īsti dienas, pat īsti saules dzīvnieki, kuri

vislabāk jūtas taisni kvēlojošā pusdienas karstumā un tad

arī viscītīgāk iet savās medībās. Barība pastāv galvenā
kārtā no kukaiņiem, kurus viņi prot veikli ķert vai izvilkt

no spraugām un plaisām. Ja labi paslēpjas, var novērot
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to dzīvās kustības, bet visniecīgākais troksnītis viņus acu-

mirklī atbaida atpakaļ viņu paslēptuvēs, un tad paiet diez-

gan ilgs laiks, pirms tie parādās no jauna. Pēdīgi tie

viens pēc otra iznāk ārā un tad lēkā apkārt ārkārtīgi stei-

dzīgi un ātri, skatās un klausās uz visām pusēm, lēcot ķer
garamlidojošus kukaiņus vai meklē un ošņā apkārt pa ak-

meņu starpām, ar savu smalko snuķi pārmeklējot katru

kaktu, katru plaisu, katru spraugu. Bieži kāds apsēžas

uz saules sakārsēta akmeņa un ar lielāko labsajūtu sildās,
nereti arī divi priecīgi rotaļājās savā starpā.

Kas ir caunes starp plēsīgiem dzīvniekiem, tas cir-

slīši (Sorecidae) — starp kukaiņēdājiem. Kā tām, vi-

ņiem ir visas īpašības, kuras dara iespējamu īstu plēsīgu
dzīvnieku dzīvi, ikvienā zemes lodes apgabalā viņi jūtas
kā mājās un izrāda tādu drosmi, asinskāri un nežēlību,
kura nestāv nekādā samērā ar viņu augumu.

Cirslīši blakus sikspārņiem ir vismazākie zīdītāji; viņi
parasti ir smuidri, galva ir gara, purna daļa izstiepta, zobu

sastāvs ļoti pilnīgs un zobi ir ārkārtīgi asi. Ķermeni ap-

sedz mīkstas samtveidīgas spalvas; uz lūpām un kājām,
kā arī uz astes spalva ir stingrāka, uz vaigiem ir garas

ūsas, uz kāju sāniem stingri sari, kuri asi norobežojas no

kailās kāju apakšas.

Tagādnē cirslīši sastopami Vecā pasaulē un Amerikā;

Austrālijā turpretim viņi trūkst pilnīgi. Tiklab viņi dzīvo

līdzenumos kā augstāk atrodošos apgabalos, pat lejpus
kalnu pļavām un pašās pļavās, bet vismīļāk biezākos me-

žos un krūmos, pļavās un norās, dārzos un mājās. Lie-

lākā daļa labprāt uzmeklē mitras vietas, daži mitinājās
arī ūdenī. Daudzi dzīvo pazemes dzīvi, pie kam viņi vai

un paši rok caurumus un ejas vai arī izlieto jau esošos, aiz-

dzenot pilntiesīgo īpašnieku vai nu ar labu vai ļaunu. Gan-

drīz visi uzmeklē tumšas vietas vai ēnu un baidās no sau-



suma, karstuma, gaismas, ir arī pret līdzīgiem iespaidiem
tik jūtīgi, ka saules staros bieži nobeidzas. Viņu kustī-

bas ir ārkārtīgi ātras un veiklas, lai tās būtu kādas bū-

damas. Tie, kuri tikai skrien, kā bulta aizšaujas projām;

peldētāji nav sliktāki par nevienu sauszemes zīdītāju.

Cirslīšu maņām priekšgalā stāv osme, kā nākošā ir

sevišķi attīstīta dzirde, acs turpretim ir vairāk vai mazāk

sarukusi. Viņu garīgās spējas ir niecīgas, tomēr zināmu

saprāta pakāpi nevar noliegt. Viņi ir plēsīgi un asinskāri

augstākā mērā un maziem dzīvniekiem patiesi bīstami, ka-

mēr no lielākiem apdomīgi izvairās. Jau pie niecīgākā

trokšņa lielākā daļa aizvelkas savās paslēptuvēs, kas arī

nav bez iemesla, jo pret stipriem dzīvniekiem tie ir tiklab

kā neaizsargāti. Lielāko daļu no tiem mums jāuzskata

ne tikai par nevainīgiem un nekaitīgiem dzīvniekiem, bet

tie ir jāatzīst par ļoti derīgiem radījumiem, kuri, iznīci-

not kaitīgus kukaiņus, mums izdara ievērojamus pakalpo-

jumus. Savu barību viņi, tiešām, iegūst gandrīz vienīgi

no dzīvnieku valsts: kukaiņi un viņu kūniņas, tārpi, mīkst-

mieši, mazi putni un zīdītāji, bet pie gadījuma arī zivis

un to ikri, vēži un t. t. — viss tas krīt viņiem par laupī-

jumu. Reti rijīgi būdami, tie apēd dienā tikpat cik paši

sver. Neviena pati suga nevar panest badu ilgāku laiku,
tālab tie arī neguļ ziemas miegu, bet pastāvot kaut cik

maigākam laikam staigā apkārt pat pa apsnigušu zemi vai

arī meklē sev barību aizsargātās vietās, piemēram cilvēku

dzīvokļos. Visu sugu balsis ir smalkas, čivinošas vai kvie-

cošas un svilpojošas. Bailēs cirslīši liek atskanēt žēlām

skaņām, un briesmās visi izplata stiprāku vai vājāku mus-

kusa vai cibeta smaršu, kura tos dzīvē gan nepasargā pret

viņu ienaidniekiem, taču tikai visai nedaudziem dzīvnie-

kiem rādās patīkama. Tā, parasti suņi, kaķi un caunes

atstāj nogalinātos cirslīšus guļot, bez kā tos apēstu, ka-

mēr lielākā daļa putnu, kuriem osmes un garšas maņas
ir vājāk attīstītas, viņus nenicina kā barību.

Parasti cirslīši ir auglīgi radījumi, jo viņi atnesas no

četriem līdz desmit mazuļiem. Pēdējie atnāk pasaulē kaili

14
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un slēgtām acīm, bet attīstās ātri un jau pēc mēneša laika

ir spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Cilvēks mūsu dzīvniekus tieši nevar izlietot, vismaz

tikai vienas vienīgas sugas ādu izlieto apģērbiem, un asti,
kurai ir stipra cibeta smarša, lieto kā pretlīdzekli pret

kodēm, bet gaļu neēd nekur. Toties jo lielāks ir netiešais

labums, kādu cirslīši atnes. Šo labumu vajaga būt pazi-
nušiem jau seniem ēģiptiešiem, jo tie vienu viņu sugu ir

iebalzamējuši un aprakuši ar saviem mirušiem.

Pirmā apakšdzimtā apvieno cirslīšus (Sorecina)
vārda šaurākā nozīmē. Viņi ir dzimtas kodols. M eža ci r-

slī t i s (Sorex vulgaris) pieder pie mūsu dzimtenes pazī-

stamākiem dzīvniekiem. Tas ir drusku mazāks par māju

peli, viņa garums sasniedz 11 centimetrus
>

no kuriem 4,5
centimetri nāk uz asti. Smalkā samtainā kažoka krāsa

mainas starp dzīvu sarkanbrūnu un spīdošu melnu, sāni

vienmēr ir gaišākā krāsā nekā mugura, apakšējās daļas
ir pelēkgani baltas ar brūnganu nokrāsu, lūpas bālganas,

garās ūsas melnas, ķepas brūnganas, aste augšā tumši

brūna, bet apakšā brūngani dzeltēna.

Meža cirslītis ir sastopams Vācijā, Zviedrijā, Anglijā,

Francijā, Itālijā, Ungārijā un Galicijā, laikām arī kaimi-

ņos esošā Krievijas daļā un citās valstīs, tā augstienēs kā

zemās vietās, kalnos kā ielejās, laukos, dārzos, ciematu

tuvumā vai pašos ciematos un parasti ūdens tuvumā. Zie-

mā tas ienāk mājās vai vismaz kūtīs un šķūņos. Pie mums

tā ir visparastākā suga visā dzimtā. Cirkslītis vismīļāk
dzīvo apakšzemes alās un tādēļ labprāt ievietojas kurmja
alās vai atstātās peļu alās, ja viņš neuziet akmenī dabīgas

spraugas un plaisas. Mīkstā zemē tas ar snuķi un spēcī-
gām priekškājām pats izrok alas, kuras parasti gan stiep-

jas ļoti sekli zem zemes virsmas. Kā citas viņa dzimtas

sugas, arī viņš ir pilnīgi naktsdzīvnieks, kurš dienā tikai
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nelabprāt atstāj savu apakšzemes uzturas vietu. Nekad

viņš to nedara pusdienas saules laikā, un patiešām liekas,
ka saules starus tam ir ļoti grūti panest. Vismaz pieņem,
ka tie daudzie cirslīši, kurus vēlā vasarā uziet ceļmalās un

grāvjos, ir tāpēc nobeigušies, ka saules apžilbināti nav atkal

varējuši uziet savas alas ieeju.
Cirslītis ir pastāvīgi redzams darbojoties; ar savu

snuķi uz visām pusēm ošņādams tas meklē barību, un ko

viņš atrod un var pārspēt, tas ir pazudis: tas ēd pat pats
savus mazuļus vai paša sugas nobeigušos biedrus. „Es

bieži," saka Lenčs, „esmu turējis cirslīšus kastēs. Tie

gandrīz nav pieēdinami ar mušām, miltu tārpiem, sliekām

un līdzīgu ēsmu. Ikvienam ikdienas man vajadzēja dot

veselu beigtu peli, cirslīti vai putniņu viņu pašu lielumā.

Lai tie ir mazi, tomēr katru dienu viņi apēda savu peli un

atstāj pāri tikai ādu un kaulus. Tā es tos bieži nobaroju
visai treknus, bet tikko viņiem liek ciest drusku badu, tie

nobeidzas. Es esmu arī mēģinājis viņiem dot tikai vie-

nīgi maizi, rāceņus, bumbierus, kaņepes, magones, rāceņu

sēklas, kanariju putnu sēklas un t. t., bet viņi labāk no-

beidzās badā, nekā tos aizskāra. Ja tie dabūja trekni ceptu

kūku, viņi to ēda, kārodami pēc taukiem. Ja viņi atrada

slazdos saķertu cirslīti vai peli, tie acumirklī sāka to ēst.

Pie labas kopšanas meža cirslītis iztur gūstniecībā mēne-

šiem ilgi."

Dzejnieks Velk c r s (VVelcker) piesēja dzīvam cir-

slītim pie pakaļkājas stipru diegu un ļāva tam uz lauka

līst peļu apdzīvotās alās. Pēc īsa laika no turienes izlīda

laukā lielās bailēs lauku pele, bet viņai uz muguras bija
cirslītis. Kārīgais plēsoņa bija iekodies ar zobiem sava

nāvei nolemtā upura pakausī, pēc lūša parauga izsūca vi-

ņai asinis, nonāvēja viņu īsā laikā un apēda.
Meža cirslīša kustības ir ārkārtīgi ātras un veiklas.

Pa zemi tas skrien ļoti ātri un izveicīgi, lēc diezgan tāļu,
spēj uzrāpties gar šķībiem stumbriem un vajadzības gadī-

jumā prot pilnīgi pietiekoši peldēt. Viņa balss ir asa,

smalki čivinoša, gandrīz svilpojoša, bet tomēr klusa skaņa,
kādu izdod arī šīs dzimtas pārējās sugas. Maņu priekš-
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galā bez šaubām stāv osme. Bieži gadās, ka dzīvi saķertie,
kurus atkal palaiž vaļā, skrien slazdā atpakaļ vienīgi tā-

dēļ, ka tas ož pēc cirslīšiem. Uz savu redzi cirslītis, kā

rādās, nepaļaujas, un tāpat viņu dzirdei vajaga būt diez-

gan vājai, bet smalkais deguns gandrīz pilnīgi atvieto šīs

abas manas.

Maz ir citu dzīvnieku, kuri būtu tik nesabiedriski

un izturētos pret sev līdzīgiem tik riebīgi, kā to dara cir-

slīši; vienīgi kurmis vēl varētu šinī ziņā ar viņiem līdzi-

nāties. Pat abi pretējie dzimumi, izņemot pārošanās laiku,
nedzīvo savā starpā mierā. Citādi viens cirslītis apēd otru,
tiklīdz tas var piekļūt tam klāt un to pārvarēt. Bieži redz

divus no tiem tik nikni nodevušos cīņai, ka tos var saņemt
rokām.. Kā īsts kamols tie viens otram iekodušies vāļā-
jās pa zemi, viens otru saķēruši ar tādu niknumu, kurš

būtu visnejaukākā buldoga cienīgs. īsta laime ir, ka cir-

slīši nav lauvas lielumā: viņi apēstu visu dzīvo uz zemes,

un beidzot tiem pašiem būtu jānobeidzas badā.

Grūsnējs cirslītis uzceļ sev vismīļāk mūros vai zem

caurām koku saknēm no sūnām, zāles, lapām un augu stub-

lājiem midzeni, ierīko vairākas sānu ejas, mīksti izklāj alu

un tur starp maiju un jūliju atnesas pieciem līdz desmit

mazuļiem, kuri piedzimst kaili un ar slēgtām acīm un

ausīm. No sākuma māte zīdī savas atvases ar lielu mai-

gumu, bet drīz viņas mīla atdziest un mazuļi uzsāk paši
sev sagādāt barību. Kā jau minēts, pie tam pazūd visa

ievērība pret brāļiem un māsām, jo ikviens cirslītis jau no

mazotnes zem barības nesaprot neko citu, kā visu to gaļu,
kuru viņš var iegūt, lai arī tas būtu viņa brāļa vai māsas

līķis.
Uzkrīt, ka cirslīšus ēd tikai nedaudzi dzīvnieki. Kaķi

viņus nogalina laikam tādēļ, ka notur viņus no sākuma par

pelēm, bet tikai nokož, bez kā kaut jel kad viņus ēstu. Arī

cauņu sugas tos nicina. Tikai daži plēsīgi putni, kā arī

stārķis un krusta odzes viņus nekavējoties un ar labpatiku

apēd. Katrā ziņā osmes spējīgo zīdītāju novēršanās ir sa-

protama, jo cirslīša izgarojumi viņiem iedveš riebumu. Šī

stiprā muskusam līdzīgā smaka ceļas no diviem atdalošiem
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dziedzeriem, kuri atrodas ķermeņa sānos un pie tam tu-

vāk pie priekškājām, nekā pie pakaļkājām, un viņa acu-

mirklī pārņem visus tos priekšmetus, kurus cirslītis aiz-

skar.

Ir iespējams, ka māņticība, no kuras cirslīšiem dažos

Eiropas apgabalos ir jācieš, ir cēlusies no šīs smakas. Šur

un tur, piemēram Anglijā no šī nekaitīgā dzīvnieka baidās

vairāk nekā no odzes. Ikvienam ir saprotams, ka cirslī-

tis ar saviem smalkiem tieviem zobiem nevar cilvēkam pa-
darīt ne vismazāko ļaunumu, un tomēr viņa kodieniem pie-
raksta ģiftīgu iedarbību. Ja, pat cirslīša pieskāršanās tika

tulkota par kādas nelaimes drošu vēstnesi; dzīvniekam vai

cilvēkam, kurš bija „cirslīša sists" pēc vispār par derīgām

atzītām, visu vecu, sieviešu vai vīriešu drānās ģērbtu pļāpu
domām, katrā ziņā vajadzēja pēc tam saslimt, ja tik vien

tas ar steigu nepielietoja īpatnēju līdzekli, šis dziedniecī-

bas līdzeklis, kurš vienīgais varēja palīdzēt pret cirslīša

slimību, bija „cirslīša apses" zari. šis koks ieguva savas

dziednieciskās spējas ļoti vienkāršā kārtā. Saķēra dzīvu

cirslīti un uzvaras gavilēs nonesa pie apses, kurai pienā-
cās tas gods, izglābt cilvēku no cilpām, kas parā-

dījās šī mazā plēsīgā dzīvnieka izskatā. Apses stumbrā

ieurba lielu caurumu, lika tur ierāpties cirslītim un aiz-

taisīja caurumu ar tapu. Lai cik īsu laiku šāda neprātam

upurēta dzīvnieka dzīvība arī neilgtu šaurā cietumā, iedar-

bošanās tomēr bija spēcīga — sākot ar šo brīdi apse ie-

guva savas pārdabīgās spējas.
Meža cirslītim pēc auguma, krāsas, izplatības un dzī-

ves veida gandrīz pilnīgi līdzinās pundurcirslītis

(Sorex minutus). Tikai lieluma ziņā tas atšķiras no viņa:

pundura cirslītis sasniedz tikai 8 centimetrus garumā, no

kuriem 3,4 centimetri nāk uz asti.

Māju cirslītis (Crocidura Araneus), dzīvnieciņš
ar 11,5 centimetriem kopējā vai 7 centimetriem ķermeņa
un 4,5 centimetriem astes garuma, bieži pie mums sasto-
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pamais lauku cirslīšu ģintas pārstāvis, ir augšpusē brūni

pelēks, jaunībā melngani pelēks, apakšā bez asas krāsas

norobežojuma gaišāk pelēks; lūpas un kājas viņam ir brūn-

gani baltas, aste augšā gaišbrūni pelēka, apakšā klāta pe-

lēkgani baltu spalvu. Zobu ir 28.

Sākot ar Ziemeļafriku, cirslīša izplatība sniedzas pār

dienvidu, rietumu un Viduseiropu līdz Dienvidkrievijai.

viņš ir sastopams arī ziemeļaustrumu Sibirijā, turpretim,
kā rādās, trūkst Anglijā, Dānijā, Skandināvijā un Holandē.

Pēc B 1 a z i v s a, viņš ir zināmā mērā saistīts ar laukiem

un dārziem, vismaz abus izvēlas labprātāk nekā mežu un

tā malas, kur to dažreiz atrod. Neviens no viņa radinie-

kiem tik viegli nepieradinājas pie cilvēka apkārtnes, ne-

viens tik bieži nenāk mājās, galvenā kārtā šķūņos un kū-

tīs, kā viņš. Viņš labprāt iemitinās pagrabos un pielieka-

mos kambaros, ja vien tur ir atrodami tumši kakti, kur tas

var slēpties. Brīvībā viņš medī rīta un vakara stundās vi-

sādus mazus dzīvniekus, sākot ar maziem zīdītajiem un

beidzot ar tārpiem. Mājās viņš mielojas ar gaļu, speķi
un eļļu. Pēc savām ierašām un paradumiem tas gandrīz
viscaur lidzinājas meža cirslītim. Brīvībā viņš vasarā,

siltās ēkās arī rudens un ziemas mēnešos atnesas pieciem
līdz desmit kailiem un akliem mazuļiem, labi apslēptā un

ar mīkstām drānām rūpīgi izklātā midzenī. Pēc apmēram

sešām nedēļām mazuļi ir jau sasnieguši gandrīz vecāku

lielumu un ir kļuvuši patstāvīgi, vismaz iziet tikpat labi

medībās kā viņu māte. Neskatoties uz mazām zādzībām,
cirslītis ir galvenā kārtā derīgs dzīvnieks, kurš, izķerot
visādus kaitīgus kustoņus, bagātīgi izpērk savus neievē-

rojamos pārkāpumus, un tā tad pelna mūsu saudzību.

šīs ģintas otra suga, skropstainais cirslītis

(Crocidura suaveolens) ir tāpēc atzīmes cienīgs, ka viņš
blakus kādam sikspārnim ir vismazākais no līdzšim pazī-
stamiem zīdītājiem. Viņa kopējais garums ir tikai 6,5

centimetri, no kuriem 2,5 centimetri nāk uz asti. Samta

mīkstā kažoka krāsa ir gaiši brūngana vai sarkangani pe-

lēka, aste augšā brūna, apakšā gaišāka, snuķis un ķepas ir
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miesas krāsā, kājas klātas bālganām spalviņām. Vecāki

dzīvnieki izskatās gaišāki un rūzgansarkani, jauni tumšāki

un vairāk pelēki. levērību pelna samērā lielā auss.

Skropstainais cirslītis ir sastopams gandrīz visās ze-

mēs, kuras atrodas ap Vidusjūru un Melno jūru. Viņš ir

atrasts Āfrikas ziemeļos, Francijas dienvidos, Itālijā un

Krimā. Dzīves veidā viņš līdzinājās saviem dzimtas ra-

diniekiem. Par uzturēšanās vietu viņš vismīļāk izvēlās

dārzus ciematu tuvumā, bet ir sastopams arī ēkās un dzī-

vokļos. Tā kā tas ir daudz maigāks un sajūtīgāks preti
aukstumu nekā mūsu ziemeļu sugas, viņš mēģina ziemā no-

drošināties izvēloties sevišķi siltas uzturēšanās vietas auk-

stiem ziemas mēnešiem.

Ūdens cirslītis (Crossopus fodiens) ir dzīvnieks,
kura krāsa ir visai dažāda; viņš pieder pie lielākām cir-

slīšu sugām, kādas pie mums sastopamas. Dzīvnieka ko-

pējais garums sasniedz 11,8 centimetru, no kuriem 5,3 cen-

timetri nāk uz asti. Smalkā, biezā un mīkstā spalva ķer-

meņa virdaļā parasti ir melna, ziemā spīdošāka nekā va-

sarā, bet apakšdaļā pelēki balta vai bālgana, dažreiz tīra,
citreiz pa daļai ar pelēki melniem plankumiem. Spalva ir

tik bieza, ka atsevišķas spalvas pilnīgi viena pie otras pie-
skaras un neļauj ādā iekļūt nevienam ūdens pilienam. Peld-

mati, kuri, skatoties pēc gada laika ir garāki vai īsāki, ļau-
jas tā izplesties, ka viņi itkā ķemmes zari stāv kājām gar

malām un var tomēr tik cieši piekļauties, ka tos maz mana.

Pienācīgi izplēsti viņi izveido ļoti pilnīgu airi un kalpo tei-

cami. Pēc patikas tos var izplest un atkal salikt kopā un

skrienot tā piekļaut, ka viņi ir pietiekoši aizsargāti pret no-

lietošanos.

Kā rādās ūdens cirslītis ir izplatīts gandrīz visā Eiropā
un daļā no Āzijas; piemērotās vietās viņu var visur bieži

atrast. Savu ziemeļu robežu tas sasniedz Anglijā un Bal-

tijā, savu dienvidu robežu Spānijā un Itālijā. Kalnos viņš
uzkāpj ievērojami augstu, Alpos apmēram līdz 2000 met-
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riem virs juras līmeņa. Viņš apdzīvo galvenā kārtā kal-

nainu apvidu ūdeņus un vismīļāk tādus, kur avoti neaizsalst

arī pie vislielākā aukstuma, jo tie viņam ziemā ir pavisam

nepieciešami, lai tas varētu brīvi stagāt ārā un iekšā. Kal-

nainu meža aapgabalu strauti ar tīru ūdeni un smilšainu

vai grantainu dibenu, kokiem apauguši un ieslēgti no dār-

ziem vai pļavām, kā rādās, ir viņa mīļākās uzturēšanās

vietas. Bet tikpat labprāt viņš uzturas dīķos ar skaidru

ūdeni, ja to līmenis ir segts ar ūdensziedu (Lemna) kārtu.

Dažreiz viņus tur atrod apbrīnojamā vairumā. Bieži viņš
dzīvo ciematu vidū, labprāt dzirnavu tuvumā. Tomēr

viņš nav saistīts pie ūdens, bet gan skraida arī apkārt pa

pļavām, kuras atrodas strautu tuvumā, lien zem siena kau-

dzēm, iet šķūņos un kūtīs, pat māju iekšienē, un dažreiz

aiziet laukos, kuri atrodas tāļu no ūdens. Irdenā zemē

ūdens tuvumā viņš rok alas pats, bet tomēr izlieto labāk

tās peļu un kurmju alas, kuras tas jau atrod priekšā sa-

vas uzturēšanās vietas tuvumā. Savu dzīvokli viņš katrā

ziņā iekārto tā, ka galvēnai ejai ir dažādas izejas, pie kam

viena ved ūdenī, citas tā virspusē, un vēl citas iziet uz ze-

mes. Alas ir dzīvnieciņa guļas vieta un patvērums un tās

viņu droši pasargā no kaķu un citu plēsīgu dzīvnieku va-

jāšanām.

Apdzīvotās vietās ūdens cirslītis šinī mājoklī parasti

pavada visu dienu. Turpretim tur, kur tam vajaga baidī-

ties no vajāšanām, viņš, sevišķi pavasarī, pārošanās laikā,
arī dienā ir ļoti dzīvs. Reti viņš peld gar krastu; viņš mīl

nokļūt šķērsām no viena krasta uz otru. Ja tas grib pār-

vietoties strauta virzienā, tad viņš vai nu skrien pa krasta

apakšu vai pa strauta dibenu zem ūdens. Tas ir ļoti ku-

stīgs, gudrs un izveicīgs dzīvnieks un katrā ziņā sagādā

savam novērotajam prieku. Viņa kustības ir ātras un dro-

šas, izveicīgas un izturīgas. Tas ļoti labi peld un nirst un

spēj mierīgi gulēt uz ūdens gan ar izceltu galvu, gan ar

redzamu ķermeņa augšdaļu, bez kā pie tam manāmi ku-

stētos. Kad viņšpeld, tā ķermenis izskatās plats, plakani
saspiests un parasti arī pārklāts spīdoši baltu, ļoti mazu

pērļu kārtu, proti pūslīšiem, kuri ceļas no biezās spalvās
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aizturētā gaisa. Taisni šī virs ķermeņa aizturētā gaisa

kārta, kā rādās, uztura viņa ādu vienmēr sausu.

Ja noslēpjas pie kāda dīķa un novēro cirslīšus tur, kur

tie nav iebaidīti, tad viņu darbībuvar ļoti labi redzēt. Jau

agri, vai arī tūliņ pēc saules lēkta tos redz nākam laukā

un peldam pa dīķi apkārt. Bieži tie apstājas un plati uz-

guļas uz ūdens vai arī raugās iz tā pa pusei izcēlušies, tā

kā viņu baltā rīkle ir saredzama. Peldot viņi tik stipri
airē ar pakaļkājām, ka pēc ūdeņa kustībām varētu sagai-
dīt daudz lielāku dzīvnieku. Atpūšoties viņi skatās vis-

apkārt un kad mana briesmas, krīt ūdenī kā bultas, tik

ātri, ka medniekam, kurš viņus medī, vajaga atrasties ļoti
tuvu, lai viņa bises skrotēs tos sasniegtu, jo viņi bieži me-

tās dziļumā taisni tanī acumirklī, kad viņi pamana bises

dūmus un arī patiesi tādējādi izbēg nāvei. Agrākos lai-

kos, kad vēl bises nebija ierīkotas ar pistoniem, ūdeņa cir-

slīti nomedīt skaitījās par ļoti grūtu lietu, jo viņš bija no-

zudis, kolīdz uzliesmoja uguns pie aizdedzināmā cauruma.

Reti mazais nirējs paliek ūdens dibenā ilgi, bet gan parasti
drīz atkal parādās virs ūdens līmeņa. Tas ir viņa darbī-

bas lauks; te to redz vientuļās klusās vietās visu cauru

dienu kustoties. Viņš peld apkārt netikai gar krastiem,
bet arī dīķa vidū, bieži no vienas puses uz otru un labprāt

atpūšas uz kādu ūdenī karājošās ūdens stumbra vai uz tur

peldošā koka gabala. Dažreiz viņš lēc no ūdens uz augšu,
lai noķertu garamskrejošu kukaini, un tad atkal atkrīt

atpakaļ ar galvu uz leju. Pie tam viņa āda vienmēr ir

gluda un sausa un pilieni no tās notek, tikko viņš parādās
virs ūdens, gluži kā notek ūdens, kuru lej uz vaskotas

drānas.

Šī skaistā dzīvnieka dzīve vislabāk ir novēroajma pie

pārošanās un kopošanās, kuras mēdz notikt aprilī vai maijā.

Tēviņš vajā mātīti ar pastāvīgiem kliedzieniem, kuri skan

gandrīz kā „sisisi" un, ja tos kliedz vairāki dzīvnieki, iz-

klausās kā īsta švirkstēšana. Mātīte izpeld no savas slēp-

tuves, izceļ galvu un krūtis virs ūdeņa un skatās apkārt

uz visām pusēm. Tēviņš, kurš savu ilgu priekšmetu bez

šaubām ir jau meklējis, arī parādās uz brīvā ūdens spoguļa
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un, tikko viņš ir pazudušo atkal atradis, peld steidzoši vi-

ņai klāt. Mātitei tomēr vēl nepatīk pieņemt viņai nodomā-

tos mīlas glāstus. Viņa gan pielaiž tēviņu pavisam tuvu

sev klāt, bet pirms tas ir viņu sasniedzis, viņa pēkšņi nirst

un tāļu aizbēg projām, aizskrienot gabalu projām pa dīķa
dibenu un atkal uznākot augšā pavisam otrā vietā. Tē-

viņš to tomēr ir ievērojis un no jauna steidzas uz to vietu,
kur atrodas viņa mīļākā. Jau viņš domājas esam mērķi
sasniedzis, te mātīte pazūd atkal un no jauna parādās at-

kal citā vietā. Tā šī rotaļa turpinājās ceturtdaļstundām
ilgi, līdz kāmēr mātīte padodas tēviņa gribai. Pie tam ne-

viens no abiem laulātiem draugiem neaizmirst uzņemt ga-

rampeldošu kukaini vai citu barībai noderīgu priekšmetu,

un nereti šinīs mīlas rotaļās viņi apmeklē visas ejas krastā.

Kādā no pēdējām mātīte ierīko savu nedēļnieces gultu mazā

ar sūnām un zālēm labi izklātā iedobumā. Še viņai ap maija
vidu nāk pasaulē viņas seši līdz desmit mazuļi. Tūliņ pēc

dzimšanas šie gandrīz kailie dzīvnieciņi ar saviem strupa-
jiem deguniem un caurspīdīgiem ķermeņiem miesas krāsā

izskatās ļoti dīvaini un izrāda tik maz līdzības ar saviem

vecākiem, cik to vien var iedomāties. Bet drīz viņi pie-

aug, pamazām sasniedz savu vecāku izzskatu un tagad uz-

sāk, no iesākuma gan mātes vadībā, bet drīz arī patstāvīgi
medības sava midzeņa alas tuvumā, izmīņājot šauras ta-

ciņas un ļoti piemīlīgi savā starpā spēlējoties.
Samērā ar savu lielumu ūdens cirslītis ir patiešām

briesmīgs plēsonis. Viņš ēd ne tikai visādus kukaiņus, se-

višķi tos kuri dzīvo ūdenī, tārpus, mazus mīkstmiešus, vē-

žus un līdzīgus dzīvnieciņus, bet arī abiniekus, zivis, put-
nus un mazus zīdītājus. Pele, kuru tas sastop savās alās,
ir pazudusi. Cielaviņai, kura neuzmanīgi uzdrošinājās pa-
būt ūdens tuvumā, viņš pēkšņi uzbrūk ar tādu pašu kāri,

ar kādu lūsis metas uz stirnu, un to nonāvē maz minūtēs;
varde, kura nevērīgi lēc gar skrejamo alu, jūt, ka viņa ir

saķerta pie pakaļējās kājas, un ka neskatoties uz viņas
žēlo brēkšanu, viņu ievelk dziļumā, kur tai drīz ir beigas.
Mazas zivtiņas viņš iedzen nelielos līcīšos un ķer savādā

kārtā: ūdens cirslītis duļķo ūdeni un apsargā līcīša ieeju;
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viņš metas uz to un parasti viņu noķer. Viņš zvejo, kā

teic sakāms vārds, duļķainā ūdenī. Bet ūdens cirslītis uz-

drošinājās uzbrukt ne tikai maziem dzīvniekiem,bet arī

tādiem, kuru svars pārsniedz viņa paša svaru vairāk kā

sešdesmit reizes. Ja, var sacīt, ka nav vairs otra tāda plē-

sīga zvēra, kurš uzbrūk samērā tik lielam medījumam un

to noveic.

Kāds zemturis audzināja savā dīķī labas zivis un 1829.

gada rudenī bija sava loga priekšā ielicis akvārijā, kuram

tekošais avota ūdens nekad neļāva aizsalt, vairākas karpas,
lai tās pie gadījuma apēstu. 1830. gada janvārī aukstums

sasniedza 22 grādus un gandrīz visi strauti pārklājās ar

biezu ledu; tikai „siltie avoti" palika brīvi. Kādā dienā

trauka īpašnieks sev par lielām nepatikšanām uzgāja beigtu

karpu, kurai bija izēstas acis un smadzenes. Pēc dažām

dienām viņam bij jāpiedzīvo nepatīkamais pārsteigums at-

rast otru karpu,kura tādā pat kārtā bija nogalināta, un tā

viņš pazaudēja vienu zivi pēc otras. Pēdīgi viņa sieva pa-

manīja, ka pret vakaru kāda melna „pele" uzkāpa pa trau-

ka malu, iepeldēja ūdenī, ieķērās kādas karpas galvā un

turējās pie tās cieši ar savām priekškājām. Vēl pirms

sieva paguva attaisīt logu, lai dzīvnieku aizbaidītu, zivij

bij jau izēstas abas acis. Beidzot sievai tomēr izdevās

logu attaisīt un peli aizbiedēt. Bet pirms pele bij trauku

atstājuse, viņu sagrāba tuvumā garam ejošais kaķis. Peli

kaķim atņēma un nodeva man. Tas bij ūdens cirslītis.

Ūdens cirslītim ir tie paši ienaidnieki, kurus mēs mā-

cījāmies pazīt, runājot par parasto cirslīti. Dienā tam pa-

rasti nekas ļauns nenotiek, bet kad viņš vakaros skraida

apkārt pa krastu, tas bieži top par laupījumu kaķiem vai

pūcēm. Pūces cirslīšus apēd, bet kaķi tos tikai nogalina

un tad pamet, jo tiem nepatīk cirslīšu muskusa smaka.

Tāpēc pētniekam, kurš krāj ūdens cirslīšus, vienkārši katru

rītu jāpārmeklē dīķa krasti; īsā laikā viņš sadabūs tik

daudz beigtu cirslīšu, cik vien viņam vajag.
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Kā pārejas loceklis no cirslīšiem uz kurmjiem mums jā-
uzskata nedaudzieotrās apakšdzimtas dzīvnieki — bebru

cirslīši jeb bizamsmecernieki (Mvogalina).

Viņu ķermenis ir druknāks, kakls ārkārtēji īss, tikpat
resns kā pārējais ķermenis un no pēdējā nav atšķirams;

kājas, kuru piecus pirkstus savieno plata peldplēve, ir zemas,

pie kam pakaļkājas ir garākas par priekškājām; aste ir vel-

teniski apaļa, bet pret galu airei līdzīgi saspiesta plakana,
sadalīta gredzenos un apklāta zvīņām, ar visai retiem ma-

tiem. Ārējo ausu nav un acis ir ļoti mazas. Pate īpatnē-

jākā šo dzīvnieku iezīme ir viņa deguns, kuru ar pilnu tie-

sību var apzīmēt par smeceri. Viņš sastāv no diviem ga-

riem, tieviem, kopā saaugušiem skrimšļa stobriem un ar

divu lielāku un trīs mazāku muskuļu palīdzību ir kustināms

us visām pusēm un pielietojams visdažādākiem nolūkiem,

sevišķi priekšmetu aptaustīšanai. Šinī smecerī, kā liekas,
ir sakopotas visas dzīvnieka maņas, un tā bebru cirslītis

uzskatams par īstu smecernieku.

Vichuchols (Mvogale moschata) ir līdz 42 cm

garš, pie kam uz asti krīt 17 cm. Viņa acis ir mazas, ausu

caurumi aizauguši biezu spalvu, nāsis ir noslēdzamas, kāju
pēdas apakšā kailas un augšpusē zvīņainas, bet gar malām

apaugušas peldsariem. No ļoti gludām akotspalvām un

ārkārtēji mīkstas vilnas sastāvošais spalvojums ir ķermeņa
virspusē sarkanbrūns, apakšā bālgani pelnu pelēks ar su-

draba spīdumu.

Vichuchols jeb desmans apdzīvo Eiropas dienvidau-

strumus, galvenā kārtā Volgas un Donas upju baseinus,
bet ir sastopams arī Āzijā, proti Bucharā. Viņa dzīves

veids to saista pie ūdeņa, un tikai nelabprāt viņš uzņemas
mazus ceļojumus no viena strauta līdz otram. Kur vichu-

chols vispār sastopams, tur to aizvien sastop lielā skaitā.

Vichuchola dzīve ir ļoti īpatnēja un līdzinās ūdra dzī-

vei ;ta norit pa pusei zem zemes, pa pusei ūdenī. Stāvoši

vai lēni plūstoši ūdeņi ar augstiem krastiem, kuros tas var

rakt savas alas, tam patīk vislabāk. Te to sastop dzīvo-

jam pa vienam vai divatā lielā daudzumā. Alu ejas ir ļoti
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mākslīgi ierīkotas un atgādina ūdra būves. Zem ūdens

virsmas sākas slīpi uz augšu kāpjoša eja, kura var sa-

sniegt dažos gadījumos līdz 6 metru lielu garumu; eja no-

ved pie midzeņa, kurš atrodas pusotra līdz 2 metrus virs

ūdens līmeņa, katrā ziņā stāv augstāk par visaugstāko

iespējāmo ūdensstāvokli un tāpēc arvien ir sauss. Gaisa

ejas uz augšu gan trūkst, bet tomēr norādījumi, itkā vichu-

chols ziemu savā alā dažreiz noslāpstot, nav patiesi.

Kā ļoti labs peldētājs un nirējs, vichuchols lielāko tiesu

no sava mūža pavada ūdenī, un tikai tad, kad plūdi viņu
izdzen no viņa pazemes alām, tas apmeklē cietzemes virsu;
tomēr arī tad viņš attālinās tikai nelielus apgabalus un

nelabprāt no ūdens. Pa ūdeni viņš dzīvo dienām un nak-

tīm, vasaru un ziemu; pat tad, kad ledus klāj ūdeni, vichu-

chols nemet mierā savu darbību un tikai paēdis un noguris

atgriežas savā alā, kuras ieeja arvien ierīkota tik dziļu
zem ūdens, kā to neaizsedz pat biezākais ledus. Viņa ba-

rību sastāda dēles, tārpi, ūdensgliemēži un dažādi ūdens-

kukaiņi un kukaiņu kāpuri. Zvejnieki gan stāsta, ka viņš
ēdot arī kalmju saknes un lapas, bet viņus acīmredzot mal-

dinājis tas apstāklis, ka vichuchols taisni kalmēm apaugu-

šās vietās vislabprātāk meklē sev barību.

Cik neveiklis un lempīgs arī vichuchols neizlieliekas,

patiesībā viņš ir visai veikls. Tiklīdz ledus izgājis, viņu
jau redz zem ūdens skrienam pa niedrājiem un krasta

krūmiem, šurpu un turpu izlokamies, ar garā purna ātrām

kustībām barību meklējam un bieži uznākam virspusē, lai

ieelpotu gaisu. Labā laikā viņš arī spēlējas ūdenī un guļ
uz krasta saulē. Snuķi viņš var kustināt uz visām pusēm

un veikli ar to aptausta priekšmetus. Bieži viņš ieņem

snuķa galu savā mutē un izlaiž skaņas, kuras atgādina pīles
brēcienu. Ja viņu kaitina vai ķer, tad tas svilpj un spiedz
kā cirslītis un mēģina ar košanu aizstāvēties. Pie noķer-
tiem dzīvniekiem ir novērots, ka ar snuķa palīdzību tie prot

ļoti veikli un graciozi saķert sliekas vai citus mazākus dzīv-

nieciņus un iemet tos mutē, gluži kā to dara zilonis. Sausā

vietā vichuchols top ļoti nemierīgs un mēģina tikt prom;
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tiklīdz tad viņš nonāk atkal ūdenī, tas liekas esam patiesi
aplaimots un no prieka skraida pa ūdeni šurp un turp.

Par vichuchola vairošanos un viņa mazuļu skaitu vēl

līdz šim nekas noteikts nav zināms; liekas tomēr, ka viņš
vairojas ātri un dzemdē diezgan daudz bērnu: par to runā

vismaz 8 pupi, kuri redzami mātītei uz vēdera. Cik bieži

vichuchols ir sastopams, to liecina tas apstāklis, ka viņa
ādas ir visai lētas. Ziemu aiz nezināmiem iemesliem tiek

saķerti vai vienīgi tēviņi, vasarās turpretim galvenā kārtā

mātītes un tikai ļoti reti tēviņi.

E ž i (Erinacei), kuri sastāda sesto dzimtu, ir tik īpat-
nēji dzīvnieki, ka pietiks ar visīsāko aprakstu, lai tos rak-

sturotu. 36 zobi mutē un adatu kažoks ir galvenās pazī-
mes tām nedaudzām sugām, kuras mēs uzskatam par pa-

tiesi šinī dzimtā piederošām. Visiem ežiem ir drukns ķer-
menis, ne sevišķi gara galva, kuras purns ir tomēr paga-
rināts par snuķi, vidēji lielas acis un diezgan garas ausis,

īsas, resnas kājas ar neveiklām ķepām, kurās priekškājās
ir arvien pieci pirksti, pakaļkājās arī pieci vai izņēmuma
gadījumos četri, īsa aste un kažoks, kurš visā ķermeņa
virspusē sastāv no adatām, bet apakšpusē no spalvām. Uz

īsā un druknā galvaskausa ir pilnīgi attīstīts kaula iz-

cilnis. Mugurkauls sastāv, blakus kakla skriemeļiem, no

15 krūšu skriemeļiem, kas nes ribas, 9 skriemeļiem bez ri-

bām, 3 krusta un 14 astes skriemeļiem. Stilba kauli ir sa-

auguši. No muskuļiem sevišķi jāpiemin ādas muskulis,
kurš saritina eža ķermeni kamolā un ar savām dažādām

daļām izplešas gandrīz pa visu ķermeņa virsu.

Ežu dzimta ir izplatīta Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Meži

un āres, lauki un dārzi, kā arī plašas stepes ir galvenās ežu

uzturēšanās vietas; zem dzīvžogiem, cauros kokos, saknēs

vai klinšu spraugās, atstātās citu dzīvnieku alās un līdzī-

gās vietās eži ietaisa savus midzeņus vai arī izrok paši sa-

vas nelielās alas. Lielāko tiesu no gada tie dzīvo vientuļi
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vai pāros un ir pilnīgi naktsdzīvnieki. Tikai pēc saules

rieta tie pamostas no savas dienas snaudas, top mundri

un sāk meklēt savu barību, kuru lielākai sugu daļai sastāda

augi un dzīvnieki, dažiem turpretim tikai dzīvnieki. Augļi
un sulīgas saknes, sēklas, mazi zīdītāju kustoņi, putni,

abinieki, kukaiņi un to kāpuri, gliemeži, sliekas un t. t. ir

tās vielas, ar kurām labvēlīgā daba klāj eža galdu. Izņē-
muma gadījumos atsevišķi eži uzdrošinās ķerties arī pie
lielākiem dzīvniekiem, piemēram vistām un jauniem za-

ķēniem. Visumā tie ir lēni, smagi un diezgan kūtri, pie
zemes saistīti kukaiņēdēji, kuri ejot min uz zemi ar visu

pēdu. No viņu maņām pirmo vietu ieņem osme, tomēr arī

dzirde ir asa, kāmēr redze un garša ir maz attīstītas, bet

jušana sasniedz tādu trulumu, kurš var noderēt savā ziņā
par piemēru. Ežu garīgas spējas ir diezgan vājas. Tie

ir bailīgi, bikli un muļķīgi dzīvnieki, bet tomēr diezgan lab-

sirdīgi un vienaldzīgi pret ārējiem apstākļiem, kāpēc arī

diezgan viegli pieradināmi. Mātīte dzemdē trīs līdz asto-

ņus neredzīgus bērnus, rūpīgi tos kopj un viņu aizstāvē-

šanā izrāda pat zināmu drošsirdibu, kuras parasti šiem dzīv-

niekiem pavisam trūkst. Lielākai tiesai ir īpatnēja pa-

raša pie mazākām briesmām saritināties kamolā, lai tādā

kārtā sava ķermeņa mīkstās daļas pasargātu no uzbru-

kuma. Šādā stāvokli eži arī guļ. Tie, kuri dzīvo ziemeļu
zemēs, pavada auksto gada laiku nepārtrauktā miegā, ka-

mēr tropu apgabalos dzīvojošie guļ sausuma laikmetos.

Labums, kuru tie atnes, iznīcinādami lielu daudzumu kai-

tīgu dzīvnieku, ir visai liels, šī iemesla dēļ tie pelna mūsu

pilnīgāko uzmanību un visplašāko aizsardzību, bet nevis

nicināšanu, ar kādu tos bieži vien uzlūko.

Kad pirmajos siltajos vakaros, kurus atnes jaunais

smejošais pavasars, veci un jauni dodas ārā no pilsētām,
lai pa ziemu aizmirstajos un nu uz jaunu dzīvi pamodu-

šajos dārzos, birstalās un mežos rastu jaunu dzīves svai-

gumu, uzmanīgāks cilvēks sadzirdēs īpatnēju troksni sau-

sajās pagājušā gada lapās, parasti zem biezākiem krūmiem

un dzīvžogiem, un ja tas paliek uz laiciņu kluss, tad viņš
atradīs arī trokšņa cēlāju. Mazs, bumbai līdzīgs radījums,
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ar neparasti rupju kažoku, rokas ārā no lapām, ošņā un

klausās un sāk tad savus ceļojumus, iedams vienmērīgiem
sīkiem solīšiem. Ja viņš nāk tuvāk, tad var jau saredzēt

ļoti glīto smailo purniņu, kurš piemīlīgā miniatūrā attēlo

lielāko un rupjāko cūkas snuķi, kā arī skaidru, draudzīgi

lūkojošos acu pāri un adatu bruņas, kuras apsedz visu ķer-
meņa virspusi un sniedzas pat vēl tāļu uz sāniem. Tas

ir mūsu mīļais dārza draugs, ezis, gan aprobežots, bet

labsirdīgs, godīgs un krietns dzīvnieks, kurš skatās dzīvē

bez kādiem ļauniem nolūkiem un, kā liekas, nevar izprast,
kā cilvēks var būt tik zems un viņu, kam tik lieli nopelni

vispārīgās labklājības labā, ne tikai apveltī visādiem lamu

vārdiem, bet arī vajā un aiz tīri puiciskas slepkavošanas kā-

res pat nogalina. Vajag redzēt to riebumu, ar kādu uzlec

kājās sabiedrība sieviešu, ja dzeloņainais varonis piepēži
iemanījies starp viņām vai arī tikai tālienē parādās. Vi-

ņas izturas tā, itkā ezis būtu ienaidnieks, kurš apdraud viņu
dzīvību vai vismaz varētu nodarīt tām bojājumus, no ku-

riem viņām būtu gadiem jācieš! Neviena no viņām, ku-

ras izbailēs iekliedzas, nav jebkad papūlējusies šo dzīvnieku

novērot. Ja viņas būtu to darījušas, tad tās būtu redzē-

jušas, ka šis varonis, kurš, kā liekas, tik drošsirdīgi rikšo

klāt cilvēkam, pamanījis bīstāmā ienaidnieka tuvumu, vis-

lielākās šausmās uz acumirkli apmulst, sarauc pieri un pē-
dīgi, seju un kājas pievilkdams zem sevis, satinas kamolā

un paliek kā sastindzis šādā stāvoklī, līdz kamēr iedomā-

tās briesmas nav garām, šis nekaitīgais dzīvnieks ir prie-
cīgs, ja tam pašam ko ļaunu nenodara, un labprātīgi iet

nost no ceļa katram lielākam dzīvniekam, jo sevišķi cilvē-

kam.

Mūsu ezis (Erinaceus europaeus) ir viegli aprakstāms.
Viņa ķermenis ar visām savām daļām ir ļoti drukns, resns

un īss, snuķis ir ass un priekšā ierobots, mute dziļu grie-

zumu; ausis ir platas, melnās acis mazas. Starp sejas bal-

tajām vai sarkandzeltēnajām, abās pusēs snuķim uz virs-

lūpas tumšbrūnajām spalvām rēgojas nedaudzas melnas

ūsu spalvas; aiz acīm ir balts plankums. Spalva uz kakla

un pavēderē ir gaišsarkani iedzeltēnpelēka vai gaišpelēka;
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adatas ir iedzeltēnas, vidū un galotnē tumšbrūnas, uz viņu
virsmas ir ievilktas 24—25 gareniskas rieviņas, starp ku-

rām paceļas noapaļoti starpizcilņi, adatu viducis uzrāda lie-

lām šūnām piepildītu serdes stobru. Dzīvnieka garums ir

25 līdz 30 cm, aste sasniedz 2,5 cm. garuma, skausta aug-

stums ir apmēram 12 līdz 15 cm. Mātīte atšķiras no tēviņa
ar drusku ievērojamākiem apmēriem, smailāku snuķi un

gaišāku, pelēkāku krāsu; arī piere tai nav tik zemu apklāta
adatām un galva tāpēc izskatās garāka. Daudzās vietās

iedzīvotāji izšķir divas ežu pasugas: suņu ezi ar strupāku

purnu, tumšāku krāsu un mazākiem apmēriem, un cūku

ezi, kurš esot smailāku snuķi, gaišāku krāsu un lielāks ap-

mēros. Šīs atšķirības, acimredzot, dibinās tikai uz nejau-
šām īpatnībām.

Eža izplatības apgabals velkas pāri ne tikai visai Eiro-

pai, atskaitot aukstākos apgabalus, bet arī lielākai Siemeļ-
azijas tiesai; viņu atrod Sirijā tāpat kā rietumu un austru-

mu Sibirijā; pēdējā un arī Krimā viņš sasniedz daudz ie-

vērojamāku lielumu, nekā pie mums. Eiropas Alpos viņš
sastopams līdz kalna priedes krūmāju joslai, atsevišķās
vietās līdz 2000 metru augstumā, Kaukāzā to sastop vēl

1000 m augstāk. Viņš apdzīvo kā līdzenus tā kalnainus

apgabalus, cienīdams sevišķi mežus un āres, laukus un dār-

zus, un visā Viduseiropā īstenībā nekur nav rets, bet arī

nekur to nesastop lielā daudzumā. Bagātākā skaitā tas

sastopams Krievijā, kur tas, kā liekas, tiek sevišķi sau-

dzēts; bez tam tur viņa galvenie ienaidnieki no dzīvnieku

valsts, lapsa un ūpis, atrod tik daudz citas barības, ka var

viņu atstāt mierā. Lapu meži ar bieziem krūmiem vai pus-

sairūdējuši koki caurām saknēm, dārzos sevišķi dzīvžogi,

lapu un mēslu kaudzes, caurumi mūros, vispār tādas vie-

tas, kur tas var noslēpties, saista viņu pie sevis, un te to

arī var ar puslīdz lielu drošību gadu no gada atrast. Jai

ezi grib uzturēt savu māju tuvumā, tad galvenā vērība jā-

griež uz šādu paslēptuvju ierīkošanu. „Agrāk," stāsta

Lenčs, „es turēju savā dārzāpriekš ežiem ar salmiem pie-

pildītas un zemām ejām ierīkotas mājiņas, liku viņiem arī

pienu dzeršanai un pavairošanai pirku jaunus ežus klāt.
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Viņiem tomēr labāk patika dārza žogs un jo sevišķi kāda

liela, no žagariem un ērkšķiem samesta kaudze; ar piepirk-
šanu man ežu pavairošanos neizdevās panākt, domājams

tāpēc, ka jaunie eži, savu dzimteni meklēdami, aizbēga.
Vēlāk es minētā dārzā ieaudzināju 200 soļu garu mežiņu,
kura krūmi cieši saslēdzās kopā un kur katra starpa vai

tukšums ikgadus tika aizmesti ērkšķiem, tā ka ne cilvēks

ne suns pa šo mežiņu nevarēja apkārtmiņāties. Te stāv

daudzi būrīši, kuri no apakšas un vienā malā ir vaļā un

kuri ežiem sniedz ļoti labu ziemas mitekli, šis mežiņš vi-

ņiem patīk ārkārtēji, un te priecīgi lēkā apkārt arī pelēkie

strazdi, sarkankrūtīši, zeltgalvīši un citi putni." Es varu

ieteikt ierīkot līdzīgus kaktiņus ežiem visur, kur tas iespē-

jams. No turpmākā būs redzams, kāpēc.

Ezis ir jocīgs un patīkams kustonītis, pie tam pēc da-

bas labsirdīgs un bikls, kurš godīgi un cītīgi darbā un pū-

liņos pavada sava mūža dienas. Sabiedriskai dzīvei maz

piemērots, viņš sastopams gandrīz arvien vienatnē vai aug-

stākais savas mātītes sabiedrībā. Zem visbiezākiem krū-

miem, žagaru kaudzēs vai dzīvžogos katrs ezis atsevišķi
ierīko savu mitekli, to pēc iespējas ērti iekārtodams. Šis

miteklis ir liels, no lapām, salmiem un siena uztaisīts mi-

dzenis, kurš atrodas tieši zem bieziem krūmiem vai arī kādā

alā. Ja gatavas alas nav pie rokas, tad ezis, cītīgi strā-

dādams, izrok pats sev alu un izklāj to lapām. Ala snie-

dzas līdz 30 cm dziļu zemē un ir ierīkota ar diviem izejas

caurumiem, no kuriem viens parasti iziet uz dienvidiem,
otrs uz ziemeļiem. Tomēr mājas durviz ezis dažreiz pār-
stāda tāpat kā vāverīte, sevišķi ja pieturas stipri ziemeļu
vai dienvidus vēji. Augstā labībā ezis reti rok sev alu,
bet ierīko sev vienkārši lielu midzeni. Mātītes miteklis

parasti neatrodas tāļu no tēviņa midzeņa, visbiežāk tanī

pašā dārzā. Gadās arī, ka siltajā gada laikā abi eži dzīvo

kopā vienā midzenī; maigāki ežu tēviņi pat nemaz nevar no

savas daiļās šķirties un arvien dala savu midzeni ar to. Pie

tam tie piemīlīgi spēlējas savā starpā, ķircina un dzenā

viens otru un pavada laiku viens otra tuvumā, kā jau to
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samīlējušies aizvien dara. Ja vieta ir gluži droša, tad redz

abus ežus spēlējamies arī dienas laikā, apmeklētākās vietās

turpretim tie parādās tikai nakts laikā. Kā jau es agrāk

minēju, parasti sadzird čaukstēšanu lapās, un tad var ierau-

dzīt ezi, kurš dodas uz priekšu taisnā linijā un, kaut gan
mezdams sīkus solīšus, tomēr veļas uz priekšu diezgan

smagi. Pie tam viņš ošņā ar purnu zemi gluži kā pēdu

suns, un katru priekšmetu, kuru ceļā sastop, apošņā ļoti
rūpīgi. Šādos ceļojumos viņam pastāvīgi pil siekalas no

mutes un deguna, un apgalvo pat, ka tas pēc ši šķidruma
saožot savu ceļu atpakaļ uz māju. Es gan tam neticu, jo
bieži esmu novērojis šī dzīvnieka lielo spēju pazīt apkārtni
un orientēties tanī. Ja mūsu dzeloņainais varonis ceļā
dzird ko šaubīgu, tad tas apstājas, klausās un ošņā, pie
kam var labi redzēt, ka osme ir viņa smalkākā maņa, se-

višķi salīdzinot ar redzi. Nereti gadās, ka ezis uzskrien

lomā stāvošam medniekam taisni uz kājām, bet tad pēkšņi
apstājas, ošņā un steidzīgi metas bēgt, ja neieskata par iz-

devīgāku savelties kamolā. No dzīvnieka agrākā izskata

tad vairs nekas nepaliek pāri; viņš pārvēršas par olveidīgu

bumbu, kura vienā pusē uzrāda nelielu padziļinājumu, bet

citādi no visām pusēm ir vienmērigi noapaļota. Padziļinā-
jums atrodas pretim vēderam, un te savilkti cieši kopā arī

purns, visas četras kājas un strupjā astīte. Starp adatām

viegli piekļūst gaiss, un tā ezim, pat ilgāku laiku šādā stā-

voklī uzturoties, ir viegli elpot.
Saritināšanās kamolā neprasa ezim nekādu pūļu, jo

ādas muskuļi, kuri šo darbu paveic, viņam ir tā attīstīti,

kā nevienam citam dzīvniekam, un darbojas kopīgi ar tādu

spēku, ka cilvēks, rokas pienācīgi aizsargājis, tikko spēj ezi

ar varu attīt vaļā. Tādam paņēmienam adatas rada jūta-

mus šķēršļus. Kamēr dzīvnieks kustas mierīgi, adatu ka-

žoks izskatās tīri gluds, un daudzie simti dzeloņu dakstiņ-
veidīgi guļ viens pār otru; tiklīdz ezis pieņem savu kamola

veidu, dzeloņi izplēšas uz visām pusēm un izveido ezi par

šausmīgu adatu bumbu. Pie zināmas ievingrošanās arī

tad nav grūti ezi aiznest rokās. Kamolu nostāda tādā stā-

voklī, kādu dzīvnieks ieņemtu pie iešanas, viegli atglauda
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adatas no priekšas atpakaļ un tad paņem dzīvnieku rokās.

Ja grib sev sagādāt prieku, tad noliek ezi uz dārza galdiņa
un nostājas klusu blakus, lai novērotu viņa atritināšanos.

Tad var novērot arī lielu pārmaiņu dzīvnieka sejas iz-

teismē. Lai gan gars, protams, ņem ļoti mazu līdzdalību

šinīs sejas iezteiksmes pārmaiņās, tomēr izskatās, ka itin

īsā laikā pār eža seju pāriet visas izteiksmes, sākot no

tumšākā īgnuma līdz lielākai jautrībai. Ja izturas mierīgi,

tad, pēc ilgāka laika, saritinājies ezis sāk domātpar projām-
iešanu. īpatnējā ādas raustīšanās vēsta par kustību šāk-

šanos. Klusu viņš atbīdapriekšējo bruņu daļu no pakaļējās

daļas, kājas noliek uzmanīgi uz zemes un lēni pastiepj cūkas

purniņu uz priekšu. Vēl galvas ādā ir biezas krokas un

eža zemā piere liekas izsakām dziļas dusmas; pat mierīgās
acis ir dziļi paslēptas zem kuplajām uzacīm. Seja vairāk

un vairāk nolīdzinās, tāļāk un tāļāk dzīvnieks izbāž degunu
un arvien vairāk tas atspiež atpakaļ arī bruņas, un beidzot

uzreiz redz viņa labsirdīgo seju savā parastajā omulīgajā

un vientiesīgajā mierā, un šinī acumirklī ezis arī sāk savu

ceļojumu taisni tā, itkā tam nekad nekādas briesmas ne-

būtu draudējušas. Ja tagad to iztraucē otru reizi, tad viņš
zibeņātrumā saritinās atkal, un tā saritinājies paliek ilgāk
nekā iepriekšējo reizi. Ļoti skaisti izskatās, ja laiku pa
laikam izgrūž norautu īsu kliedzienu. Skaņa pieskaras pie

eža, kā elektriska strāva; pie katra kliedziena dzīvnieks

saraujas, ja sauc kaut vai 10 reizes minūtē. Gandrīz pa-
visam pie cilvēkiem pieradis ezis dara taisni tāpat, pat ja
tas būtu pie piena bļodas tukšošanas. Ja šo ķircināšanu
atkārto, tad ezim tā beidzot apnīk, un viņš saritinās vai nu

uz visu stundas ceturksni, vai ari vairs nepavisam neriti-

nas, taisni itkā zinādams, ka viņu grab tikai izjokot. Pro-

tams, citādi ir, ja viņa ausi aiskar griezīgas skaņas. Ezis,

pie kura auss ar zvaniņu zvana, krampjaini saraujas pie
ikkatras skaņas. Ja zvana vienas auss tuvumā, tad viņš
savelk savas bruņas attiecīgā pusē, ja zvana no lielāka at-

tāluma, tad tas savelk pieres ādu taisni uz priekšu. Vien-

mēr ezis saraujas tanī pašā acumirklī, kad atskan skaņa;

pēc patikas tam var likt klanīties. Kad viņu uzošņā kāds

33

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VII.



34

no tā galveniem ienaidniekiem, kāds suns vai lapsa, tad

ezis ātri saritinās un šādāstāvoklī paliek, ko ar viņu arī ne-

darītu. No vajātāja niknās riešanas vai ņurdēšanas tas

vēro, ka tie nopietnā nolūkā grib ķerties tam pie rīkles.

Ir, protams, vēl diezgan daudz līdzekļu, ezi acumirklī pie-
spiest savu bumbas izskatu atstāt; un tos zin izmantot, par
nelaimi mūsu dzīvniekam, ne tikai šķelmis lapsa kūmiņš,
bet pat dažs suns. Arī tabakas dūmi, kurus caur adataino

segu iepūš degunā, iedarbojas tāpat; jo viņa jūtīgam osmes

orgānam dūmi ir riebīgi: viņš pilnīgi apreibst no tiem, acu-

mirkli izstiepjas, paceļ degunu augstu gaisā un grīļoda-
mies streipuļo prom, līdz daži elpas vilcieni tīra, svaiga

gaisa to atkal zināmā mērā atspirdzina. Šī saritināšanās

ir eža vienīgais iespējamais aizsargāšanas līdzeklis pret
briesmām, kurām tas padots. Ja arī ezis, kā neveikliem

dzīvniekiem bieži atgadās, sper kādu kļūmīgu soli un sāk

krist no augsta dārza mūra, vai piepēži sāk velties no

stāvas nogāzes, tad tas acumirklī saritinās un tagad veļas
zemē ar apbrīnojamu ātrumu, nenodarīdams sev ne mazākās

sāpes. Ir novērots, ka ezis nokrīt neievainots no vairāk kā

6 metri augsta mūra.

Ezis nekādā ziņā nav neveikls un lempīgs mednieks,
bet prot medību paņēmienus tā izmantot, kā to grūti pat
iedomāties. Bez šaubām, viņa barības galveno masu sa-

stāda kukaiņi, un tādēļ arī ezis ir tik derīgs. Tomēr viņš
neapmierinās ar šādu tik maz barojošu uzturu un pieteic
karu arī citiem dzīvniekiem. Neviens no maziem dziedā-

tāju putniem nav no viņa drošs, un starp zemākiem dzīvnie-

kiem viņš nodara lielu postu. Bez neskaitāma daudzuma

sienāzīšu, circeņu, prusaku, ozola un mēslu vaboļu, dažādu

citu vaboļu un to kāpuru, viņš iznīcina arī sliekas, kailos

gliemežus, meža un lauku peles, mazus putniņus un pat
lielo putnu bērnus. Nevar ne iedomāties, ka viņš tiešām

ir spējīgs saķert mazās veiklās peles; bet viņš prot savu

amatu un padara neiespējamo. Es reiz viņu novēroju pie

peļu ķeršanas un biju taisni pārsteigts par tā veiklumu.

Ezis pavasara laikā skraidīja apkārt pa zemu labību un

piepēži palika stāvam pie kādas peļu alas, pie tam visapkārt
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un beidzot likās pārliecinājies, kurā pusē pele mājo. Te nu

lieliski noderēja snuķis. Ar lielu ātrumu ezis izraka peles

eju un pēc neilga laika peli saķēra, jo spiegšana no peles

puses un omulīga murmināšana no eža puses rādīja, ka tas

savu upuri ir patiesi saķēris. Nu man, protams, viņa peļu
ķeršanas paņēmiens bij skaidrs; bet kā tas rīkojas, kad

piemuļķo veiklos dzīvniekus šķūņos un kūtīs, to es dabūju
zināt tikai nesen no sava drauga Albrechta. Šī novē-

rotāja koptais ezis skraidīdams apkārt pa istabu pamanīja
kādu pārdrošu peli, kura bij iedrošinājusies iziet no savas

alas. Ar neticamu ātrumu, lai gan ar zināmu neveiklību,

viņš šāvās tai virsū un to saķēra, iekams ta vēl paspēja

aizbēgt. „šī šķietami lempīgā dzīvnieka neticami dzīvās ku-

stības, kuras es pēc tam vēl daudzreiz novēroju," raksta

mans draugs, „mani vienmēr smīdināja; es nezinu, ar ko

tās pareizi varētu salīdzināt. Tās bij kā izšauta bulta, kuru

vējš dzenā pa labi un pa kreisi, bet tomēr atkal nonāk uz

īstā ceļa."

Daudz ievērojamāka nekā šāda laupīšana ir cīņa, kuru

tas ved ar čūskām. Te viņš parāda drošsirdību, kādu grūti

pat iedomāties. Lencam par to ir lieliski novērojumi.

„24. augustā," viņš ziņo, „es ieliku kādu ezi lielā lādē, kurā

tas divas dienas vēlāk dzemdēja 6 mazām adatiņām ap-
klātus mazuļus, kurus tas visu laiku kopa ar uzticīgu mātes

mīlestību. Es viņam devu, lai izmēģinātu ta apetīti, ļoti
dažādubarību un atradu, ka viņš ēd vaboles, sliekas, vardes

un pat krupjus, pēdējos tomēr ne visai labprāt; glodenes

un zalkšus tas ēda ar lielu patiku. Peles bij tam vismīļākais
ēdiens; augļus viņš ēda tikai tad, kad nebij neviena dzīv-

nieka, un kad es reiz tam divas dienas neko citu nedevu, kā

tikai augļus, tad tas ēda tik maz, ka divi viņa mazuļi aiz

piena trūkuma nonīka badā. Lielu drošsirdību viņš uz-

rādīja arī pret bīstamiem dzīvniekiem. Reiz es ielaidu viņa
lādē astoņus dūšīgus kāmjus, kuri, kā zināms, ir ļoti ļauni
dzīvnieki un ar tiem jokot nevar. Tikko ezis bij saodis

jauno viesi, tas tūlīņ dusmīgi sacēla savas adatas, un de-

gunu dziļi pa zemi vilkdams sāka uzbrukt tuvākam cie-

35



36

miņam. Bez tam bij dzirdama īpatnēja bungošana, līdzīga

kaujas maršam, un viņa saceltās galvas adatas aizsargā-
šanās un uzbrukuma nolūkiem izveidoja bruņu cepuri. Ko

līdzēja tas kāmim, ka viņš šņākdams ezim koda: viņš

ievainoja tikai sev purnu uz adatām, tā kā asinis sāka

plūst, un pie tam vēl dabūja tik daudzus dūrienus ribās

no adatainām bruņām un tik daudz kodienus kājās, ka būtu

pagalam, ja es to nebūtu ezim atņēmis. Nu adatainais va-

ronis pagriezās arī pret citiem ienaidniekiem un tos ap-

strādāja tik pat spēcīgi, līdz kamēr es arī tos atņēmu.
Tomēr piegriezīsim vērību galvenam un sekosim mūsu

varoņa cīņai ar odzēm. 30. augustā, kad ezis mierīgi zīdīja

savus mazos, es ielaidu viņa lādē lielu odzi. Es jau iepriekš

biju pārliecinājies par to, ka odzei ģifts netrūkst, jo tā

pirms divām dienām ļotiātri nonāvēja peli. Ezis odzi saoda

ļoti ātri (viņš nekad nevadās no redzes, bet vienmēr no

osmes), uzcēlās no savas guļas vietas, taustījās neuzma-

nīgi odzei apkārt, apostīja to, jo ta gulēja izstiepusies, no

astes līdz galvai un galvenā kārtā ostīja purnu. Odze sāka

šņākt un iekoda ezim vairākas reizes purnā un lūpās. Zo-

bodamies par viņas bezspēcību, ezis neatkāpdamies omulīgi

aplaizīja brūces un pie tam dabūja arī spēcīgu kodienu iz-

stieptajā mēlē. Ne uz ko neskatīdamies ezis turpināja ap-

ošņāt nikno un vēl vienmēr kost turpinošo dzīvnieku, tam

jo bieži pieskārdamies ar mēli, bet nekozdams. Beidzot

viņš ātri saķēra tās galvu un neskatoties uz viņas pretīm-

turēšanos, sasmalcināja to starp saviem zobiem, kopā ar

ģifts zobiem un ģifts dziedzeriem, un tad noēda pus ķer-
meni. Tagad viņš apstājās un atkal nogulās pie saviem

bērniem, kurus sāka zīdīt. Vakarā viņš apēda odzes pār-

palikušo daļu un vienu jaunu, tikko piedzimušu odzi. Nā-

košā dienā viņš atkal noēda 3 jaunpiedzimušas odzes un

jutās kopā ar saviem bērniem ļoti labi. Arī brūču vietā

nebij redzams ne uzpampums ne cits kas līdzīgs.
1. septemberī ezis atkal gāja cīņā. Viņš odzei tuvojās,

kā agrāk, apostīja to un saņēma vairākus čūskas dzēlumus

sejā, spalvās un adatās. Kamēr ezis okšķerēja, odze ap-

domājās, jo līdz šim ta bij velti pūlējusies un arī krietni uz
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adatām sadūrusies, un mēģināja izbēgt. Viņa līda pa lādi

visapkārt; ezis tai ošņādams sekoja un tiklīdz kā galvu

piebāza tuvāk, tā dabūja krietnus kodienus. Beidzot odze

bij iesprostota tanī kaktā, kur atradās eža bērni; viņa plaši
atvēra rīkli ar paceltiem ģifts zobiem, bet ezis neatkāpās;
tad tā pielīda klāt un tik stipri iekoda ezim virslūpā, ka

pate palika tanī kādu laiku karājamies. Ezis viņu nokra-

tīja, tā rāpās prom, ezis tai pakaļ un te viņš atkal dabūja
dažus kodienus. Tā tas turpinājās kādas 12 minūtes; es

saskaitīju 10 kodienus, kurus ezis dabūja purnā, un 20 ko-

dieni ķēra vai nu viņa sarus vai gaisu. Odzes rīkle, no

adatām ievainota, bij sarkana no asinīm. Tagad ezis sa-

ķēra odzes galvu ar zobiem, bet tā izrāvās un rāpās tāļāk.
Es viņu aiz astes pacēlu gaisā, saķēru to aiz galvas un, kad

ta plaši atplēta rīkli, lai man iekostu, redzēju, ka ģifts zobi

vēl ir labā kārtībā. Kad es to atkal iemetu atpakaļ, ezis

saķēra viņas galvu ar saviem zobiem vēl reiz, sadragāja to

un tad viņu lēnām ēda, nebēdādams par viņas tīšanos un

locīšanos, pēc tam aizsteidzās pie saviem mazuļiem un zīdīja
tos. Vecais ezis kā arī bērni palika veseli un nebij redza-

mas pat zīmes no kautkādām ļaunām sekām. No tā laika

ezis daudz reiz ir cīnījies ar tādiem pašiem panākumiem un

vienmēr izrādījās, ka ģiftīgām čūskām tas katru reiz galvu
sadragāja pa priekšu, kamēr pie bezģiftīgām čūskām viņš
galvu pavisam neievēroja. Kas pēc maltītes palika pāri, to

viņš aiznesa uz savu migu un ēda kad gribējās."
Bez šaubām, šie novērojumi ir interesanti visās no-

zīmēs. Pēc fizioloģijas likumiem nevar saprast, kā silt-

asiņu dzīvnieks var tik mierīgi panest kodienus, kuru iedar-

bība pie citiem viņa klases dzīvniekiem tūlīņ izsauc asins

sadalīšanos un tādēļ arī atnes nāvi. Lai tikai iedomāja-

mies, ka odzes kodiens nonāvē zīdītāju, kurš ir vismaz

30 reizes lielāks un smagāks nekā ezis un tā tad šķiet arī

daudz stiprāks. Bet mūsu adatainais varonis tiešām liekas

ir neuzņēmīgs pret ģifti; jo viņš ēd ne tikai ģiftīgās čūskas,
kuru ģifts, kā zināms, ir kaitīga tikai tad, kad tieši no-

kļūst asinīs, bet pat dzīvniekus, kuri ir ģiftīgi pat tad,
kad nonāk kuņģī, kā piem., visiem pazīstamās spāniešu
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mušas, kuru ķermenis jau uz ārējās ādas rada stiprus iekai-

sumus, un citiem dzīvniekiem šo mušu ēšana neapšaubāmi
atnes nāvi.

Nelielais posts, ko ezis nodara, salīdzinot ar atnesto

labumu, ir tikko vērā ņemams, jo sevišķi tāpēc, ka pirmais

pat nekādā ziņā nav pietiekoši pierādīts. Apgalvo, ka ezis

ēdot ļoti kaislīgi vistu olas un protot tās ne tikai ļoti veikli

atrast, bet arī ļoti dīvaini izsūkt, no satura neko neizlie-

dams; stāsta, ka viņš uzmanīgi olu noliek zemē, ar

priekškājām tur, iekož čaulā mazu caurumiņu un tad ap-

domīgi izlaiza saturu. Bez tam vistu kopēji viņu vaino,
ka tas, ja izdevīgā laikā nokļūstot vistu kūtī, nodarot lielu

postu māju putniem, un kāds kopējs pat esot atradis ezi,
kurš vienā naktī esot nonāvējis 15 vistas un vienu no tām

apēdis. Nav izdevies pierādīt šī apgalvojuma patiesīgumu.
Pēc tam, tas ir, kad īpašnieks ievēroja zaudējumu, viņš ap-
lika kūtim visapkārt lamatas, un nākošā rītā šinīs lamatās

atrada trīs ežus, kuriem nu bij jāuzņemas atbildību par

kādas caunes kauna darbu, jo caune katrā ziņā bij šā darba

darītāja, bet tagad ežus, kuri peles ķerot bij klejojuši ap-

kārt un tagad pa lamatām diezgan neveikli taustījās, at-

zina caunes vietā par vainīgiem. Ka mūsu dzeloņainais

bruņinieks apēd kādu cālīti vai arī var nokost kādu pie-

augušu vistu, trusīti vai citu kādu mazu dzīvnieku, ja tik

var dabūt, un ka tas izrāda arī lielu prieku pie gadījuma
šādu laupījumu iegūt, nevar noliegt. Nesen es saņēmu no

Bekera (Becker), kāda Austrumprūsijas ārsta, ziņas
par ezi, kurš gaišā dienas laikā ātrā un taisnā skrējienā
dzinies pakaļ pieaugušu vistu baram. Bet vistas neizrādīja
nekādas bailes no šī ienaidnieka. „Kad ezis," saka Be-

k c r s, „gandrīz jau sasniedza laupījumu, pēc kura tas ilgo-

jās, tad attiecīgā vista ķērkdama pacēlās uz augšu, un sa-

rainais varonis aizvēlās katru reizi 4—5 soļus tāļāk par

savu mērķi, kas izskatījās bez gala komiski. Izgrūzdams

skaņu, kuru vislabāk varētu salīdzināt ar bērnu stabulītes

šņākšanu, piekrāptais ezis nikni metās atpakaļ, lai vajāšanu

turpinātu un tā vistas pārtrieca pār visu lielo dārzu. Gailis,
kuram ezis tomēr neuzdrošinājās uzbrukt, likās, medījuma
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kārajā laupītājā, kurš savus uzbrukumus atkārtoja vismaz

20 reizes, neredzēja nekā sevišķi bīstama; viņš brīdināja
savus apsargājamos tikai laiku pa laikam, citādi nekā ne-

aizstāvēdamies pret miera traucētāju." Ezis ir laupītājs,
tomēr nekādā ziņā nav kaitīgs mūsu koptiem un audzētiem

dzīvniekiem.

Eža pārošanās laiks turpinās no marta beigām līdz

jūnija sākumam. Ezis rādās ļoti uztraukts, kad ir kopā ar

mātīti. Viņš ne tikai rotaļājas ar savu mātīti, bet arī iz-

grūž skaņas, kuras citādi no tā dzirdamas tikai vislielākā

uztraukumā. Dobja murmināšana vai spēcīgas kviecošas

skaņas vai arī skaļa klakšķināšana, liekas, izsaka omulīgu

gara stāvokli, kamēr īpatnēja bungošana, kādu dzird arī

no āpša, ir iztraucētas labsajūtas, niknuma vai baiļu zīme.

Visas šīs skaņas ir dzirdamas pa pārošanās laiku; jo arī

ezim ir pūles, mātīti pie sevis saistīt. Neaicināti sāncenši

iespiežas viņa robežās un padara tam galvu karstu, jo viņa
mātīte nekādā ziņā neturas vajadzīgās uzticības robežās.

Septiņas nedēļas pēc pārošanās sevišķi tam nolūkam ierī-

kotā skaistā, lielā un labi koptā migā zem bieziem dzīv-

žogiem, sētām, lapu un sūnukaudzēm, vai arī labības laukos

mātīte dzemdē 3—5, retos gadījumos arī 8 aklus mazuļus.
Jaunpiedzimušie ezēni ir tikko 6,5 cm gari, no sākuma iz-

skatās balti un ir gandrīz kaili, jo adatas ir redzamas tikai

vēlāk. Ka tās tomēr ir jau pie dzimšanas, Lenčs to no-

vērojis pie ēžiem, kas piedzimuši viņa istabā. „Adatas,"

viņš saka, „arī pie dzimšanas nav nekāds kavēklis. Adatas

atrodas uz ļoti mīksta spalvaina paklāja; mugura ir vēl

pavisam maiga, un katra adata, kuru, piem., ar pirkstu
aizskar, nemaz nedur, bet iespiežas atpakaļ mīkstajā mu-

gurā, no kuras tomēr tūlīņ atkal izlien, tiklīdz ka pirksta
galu noņem nost. Tikai, kad adatiņu saķer no sāniem ar

nagu vai standziņām, tad jūt, ka tā ir cieta. Tā kā dzīvnie-

ciņš parasti dzimst ar galvu uz priekšu un adatiņas no-

vietotas ar galiem atpakaļ, tad par mātītes ievainošanu

nav i ko domāt."

Jaunpiedzimušiem ezēniem ap purnu ir sari, pārējais

ķermenis ir bez spalvām; acis un ausis ir aizvērtas. Jau
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pirmo 24 stundu laikā parādās adatas, 9 mm garas. No

sākuma viņas ir pilnīgi baltas, bet jau pēc mēneša jaunais
ezis ir pilnīgi veco krāsā. Viņš ēd jau viens pats, lai gan

māte to vēl arī zīda. Tikai diezgan vēlu tas sasniedz veik-

lību saritināties un galvas ādu pārvilkt līdz purnam. Māte

jau ļoti agri nes sliekas un kailos gliemežus, kā arī nokri-

tušus augļus kā barību migā un vēlāk savus mazos ved arī

vakaros sev līdz. Savvaļā viņa izturas pret maziem katrā

ziņā maigāk nekā gūstā; jo te viņa, kā es par lielu izbrīnē-

šanos dabūju zināt, dažreiz apēd veselu metumu bērnu ar

viņai vispār īpatnējo dvēseles mieru, neievērodama bagātu

un garšīgu barību!

Pret rudeni jaunie eži ir tik tāļu paauguši, ka var

katrs atsevišķi uzmeklēt sev barību un vēl pirms auksto

dienu iestāšanās katrs ir sev uzbarojis resnu vēderiņu un

tagad domā, tāpat kā vecie, par ziemas dzīvokļa ierīkošanu.

Ta ir liela kaudze, kas sastāv no salmiem, siena, lapām un

sūnām un iekšpusē ir ļoti rūpīgi izklāta. Uz māju nepiecie-
šamo materiālu ezis nes uz savas muguras un pie tam ļoti
divainā kārtā. Viņš veļas pa lapām, sevišķi tur, kur tās

visbiežāk sakritušas, un tādā kārtā uzdur kravu uz adatām,
kas piedod viņam pavisam dīvainu izskatu. Līdzīgā kārtā

viņš arī augļus nogādā mājā. To bieži ir apšaubījuši, bet

Lenčs to ir redzējis, un pēc šī novērotāja vēl tāļāk šaubī-

ties būtu pārkāpums, kurā mēs negribam būt vainīgi.

Pie pirmās stiprās salas iestāšanas ezis ierokas dziļi
savā migā un te pavada auksto ziemas laiku nepārtrauktā
ziemas guļā. Dzīvnieka bezjūtība, kura jau pie rosīgākām
kustībām ir ievērojama, tagad vēl stipri palielinās. Tikai

kad ar to ļoti slikti apietas, tas drusku pastriepuļo šurp un

turp un tad acumirklī atkal iekrīt atpakaļ savā nāves miegā.

Ziemas guļa parasti turpinās līdz martam.

Pirmā gadā jaunie eži nav spējīgi vairoties, bet gan

visu nākošo vasaru skraida vieni paši apkārt. Bet otrā

dzīves gadā tie sapārojas un dzīvo ar savu mātīti brīvā

savienībā līdz ziemai, un tad katrs atsevišķi ievelkas savā

migā.



41

Lai ezi pieradinātu, vajaga to tikai paņemt un nolikt

noderīgā vietā. Te viņš ātri pierod un īsā laikā pazaudē
visas bailes no cilvēkiem. Barību viņš pieņem tūlīņ, bet

arī pats pēc viņas meklē mājā un sētā, vēl vairāk šķūņos
un palieveņos. Ču d i tomēr šaubas, vai ezi varot izlietot

peļu ķeršanai, jo viņam bijis ezis, kas dažreiz ēdis ar peli
no vienas bļodas. Tas tomēr neko nepierāda, jo daudzie

novērojumi liecina, ka ezis ir ļoti krietns peļu mednieks.

Šim darbam viņu dažos apgabalos taisni ļoti meklē, un iz-

lieto sevišķi noliktavās, kur kaķi nevar turēt, jo tam ir

bieži ļaunā paraša, ar saviem smirdošiem mīzaliem samaitāt

dārgas lietas. Arī es ežus turēju būrītī, kur tie dienām ilgi

dzīvoja kopā ar pelēm un kopā ar tām ēda pienā atmiekš-

ķētu baltmaizi; beidzot tomēr ežiem ienāca prātā savus

biedrus nokost un apēst. Nepatīkamo kukaiņu iznīcinā-

šanai un sevišķi nīstamo prusaku apēšanai ezis noder lie-

liski, un tas nododas savam darbam ar lielu centību. Ja

ar viņu zināmā mērā draudzīgi un saprātīgi apietas un

gādā par paslēptu midzeni, tad gūsts tam nesagādā ne-

kādas raizes.

Mājās turētie eži top nepatīkami ar savu garlaicīgo
dauzīšanos pa naktīm. Eža neveiklums redzams pie viņa
apkārtklejošanas, kā arī pie katras kustības. Viņš ir arī

netīrs radījums, un ar pretīgo, bizamam līdzīgo smaku,
kuru tas izplata, nekādā ziņā nav patīkams, bet viņš ieprie-
cina ar savu draiskulību. Viņš ļoti ātri pierod pie ļoti da-

žādas barības un tāpat arī pie pilnīgi dažādiem dzērieniem.

Viņš ļoti mīl pienu, bet nenicina arī neviena alkoholiska

dzēriena un nereti šo labumu ieņem par daudz.

Ezim bez muļķīgiem un nikniem cilvēkiem ir vēl daudz

citu ienaidnieku. Suņi viņu nīst savos dvēseles dziļumos
un par to vēsta ar nemitīgu un niknu riešanu. Tiklīdz tie

ezi atrod, viņi izmēģina visas iespējamības, lai adatu nē-

sātājam izrādītu savas dusmas. Bet tas sastingst savā

cietēja stāvoklī, cik ilgi arī suņi ar to nenodarbotos, un

atļauj tiem aiznest asiņainus degunus. Suņa niknums,
liekas, pa lielākai daļai ir dibināts uz dusmām, ka tas bru-

ņotam dzīvniekam ne tikai neko nevar darīt, bet pat pats
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sev kaitē. Daži medību suņi tomēr adatu neievēro, kad tie

grib izgāst savas dusmas uz ezi. Tā kādam manam drau-

gam bij medību kuce, kura visus ežus, kurus tik atrada,

tūlīņ nogalināja. Kad uz vecumu viņas zobi palika truli,
tad ta vairs nespēja savu jaunības varoņdarbu izdarīt; bet

viņas naids uzglabājās kā agrāk un viņa katru ezi, kuru

atrada, tūlīņ ņēma mutē, nesa uz tiltu un vismaz to no-

svieda no tilta ūdenī. Lapsa, kā apgalvo, ezi cītīgi vajājot
un to protot atritināt visneģēligākā kārtā: viņa lēni aiz-

veļot adataino bumbu līdz ūdenim un to tur iemetot, vai

arī ezi tā pagriežot, lai tas gulētu uz muguras un tad to

aplaistot smirdošiem mīzaliem, no kuriem nabaga izmisu-

šais dzīvnieks spiests atritināties un lielais blēdis to saķerot
aiz deguna tanī pašā acumirklī, šādā kārtā aiziet bojā
daudzi eži, sevišķi jaunībā. Bet viņiem ir kāds vēl bīsta-

māks ienaidnieks — ūpis. „Netāļu no šnepfentalas," stāsta

Lenčs, „stāv klints, ta sauktais Vārtu akmens, uz kura

ūpji mēdz dzīt savas nelietības. Tur es bieži atradu bez šo

ūpju iizkārnījumiem un spalvām arī ežu ādas un ne tikai

tās, bet atliekās, kuras ūpji izspļauj, pat eža adatas. Te

mums ir kāds no šiem izspļāvumiem kabinetā kā retums,

un tas sastāv gandrīz tikai no eža adatām. Ūpju nagi un

knābis ir nejūtīgi, tā kā tas caur adataino ģērbu var ļoti
viegli ezi saķert. Pirms neilga laika miglainā dienā mūsu

audzēkņi gāja pastaigāties netālu no šnepfentalas. Te

izskrēja kāds ūpis, kas kājās turēja kādu lielu nesamo.

Zēni sāka skaļi kliegt, un putns palaida savu medījumu

vaļā. Tas bij liels svaigi asiņojošs un vēl silts ezis." Vēl

vairāk upuru, nekā minētais ienaidnieks, prasa sev ziema.

No izsalkuma dzīti, pat vēlā rudenī ar nakts iestāšanos

jaunie nepiedzīvojušie eži iedrošinās atstāt savas paslēp-
tuves un rīta vēsumā sastingst. Daudzi nonīkst arī pa ziemu,

ja viņu ligzdas ir padotas negaisam un vētrai. Tā dažā

dārzā un mežiņā aiziet bojā vienā pašā ziemā viss metiens.

Arī pēc savas nāves ezis cilvēkam ir derīgs, vismaz

dažos apgabalos. Viņa gaļu, liekas, ēd tikai čigāni un

līdzīgi apkārtklejojoši diedelnieki, bet tomēr to ēd, un ir

atrasts pat īpatnējs sagatavošanas veids. īstie vārīšanas
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mākslinieki pārvelk ezi ar biezu kārtu labi izmīcīta lipīgā
māla un šinī apvalkā liek to uz uguns un zināmu laiku

rūpīgi groza. Tiklīdz māla kārta top sausa un cieta, ņem

cepeti no uguns nost, ļauj tam drusku atdzist un nolauž

apvalku nost, bieži kopā ar to arī visas adatas, kuras pa-

liek sadurtas mālos. Pie šī sagatavošanas veida sula pil-

nīgi uzglabājas cepetī, kurš minētiem ļaudīm labi garšo.

Kukaiņēdāji, kuri mums jāuzskata par viszemāk stā-

vošiem dzīvniekiem, ir pilnīgi ievilkušies atpakaļ pazemē

un dzīvo te viscaur īpatnēju dzīves veidu.

Kurmji (Talpina) ir izplatīti gandrīz visā Eiropā,
lielā daļā Āzijas, Dienvid- un Ziemeļ-Amerikā. Viņu sugu

skaits nav visai liels. Druknais ķermenis ir cilindrisks un

bez atsevišķa kakla pāriet mazā galvā, kura no savas puses

ir pagarināta snuķī un noasināta, kamēr ausis un acis ir

reducētas un ārēji tikko saredzamas. Ķermenis novietots

uz četrām kājām, no kurām priekšējās, kā liekas, ir milzīga
rakšanas ierīce, kamēr pakaļkājas ir šauras, izstieptas un

līdzīgas žurkas kājām, aste ir īsa. Aste sevišķi raksturīga

ar to, ka spalvas uz tās ir īstā metāla spožumā, kas nav

novērots ne pie viena zīdītāja. Dziļā saskaņā ar šīm ārē-

jām iezīmēm stāv arī iekšējo daļu novietojums un izveido-

jums. Zobu sistēmā ir 36—44 zobi, visi zobu veidi ir vairāk

vai mazāk svārstīgi savās iezīmēs, kas attiecas tikpat labi

uz formu un lielumu kā arī uz skaitu. Galvas kauss ir iz-

stiepts un plakans, viņa dobums attīstīts pilnīgi, kaula iz-

cilnis neiztrūkst, atsevišķi galvas kauli ir uzkrītoši plāni.

Mugurkaulā, kurš bez kakla skriemeļiem sastāv no 19 līdz

20 ribas nesošiem skriemeļiem, 3—5 skriemeļiem bez ri-

bām, 3—5 jostas un 6—ll astes skriemeļiem, uzkrīt tas,
ka vairāki kakla skriemeļi ir saauguši. Priekškāju būve

un novietojums nosaka krūšu kurvja stiprumu, kāda sa-

mērānav nevienam citam dzīvniekam. Lāpstiņa ir šaurāka

un garāka un atslēgas kauls samērā resnākais un garākais
visā klasē, pleca kauls ir neparasti plats, stilba kauls stiprs



un īss. Rokas pamatā ir desmit kaulu. Jāatzīst, ka šie

milzīgie priekšējie locekļi ir nolemti tikai rakšanai: tās ir

lāpstas, kuras ir tik lieliski izveidotas, kā tik var iedomā-

ties. Pie šiem kauliem piestiprināti sevišķi stipri muskuļi,
un tādēļ arī dzīvnieka stiprums tāpat ir novietots ķermeņa
priekšpusē.

Visi kurmji labprāt apdzīvo līdzenus, auglīgus apgaba-
lus, tomēr tie netrūkst arī kalnos. Pļavas un tīrumus,
dārzus, mežus un purvājus viņi, protams, ciena vairāk nekā

sausas, neauglīgas kalnu nogāzes vai smilšainas vietas.

Tikai izņēmuma veidā viņus sastop arī upju un ezeru

krastos, vēl retāk viņi atrodami jūrmalā. Visas sugas

dzīvo pilnīgu apakšzemes dzīvi. Kurmji rok ejas zemē un

uzmet kaudzes tikpat labi sausā, irdenā vai smilšainā zemē,
kā mitrā un mīkstā. Dažas sugas taisa plašas un ļoti sa-

režģītas alas. Kā tumsas bērni, viņi ir sāpīgi jūtīgi pret
gaismas iedarbību. Tādēļ no laba prāta viņi reti nāk zemes

virsū un pat dziļumā naktī ir darbīgāki nekā dienu. No

zemes virsus viņus droši noraida viņu ķermeņa būve. Viņi
nevar ne lēkt ne kāpelēt, un tikko spēj kārtīgi iet, lai gan

daži no viņiem ātri kustas pa zemes virsu, zemei pieskārda-
mies tikai ar pakaļkāju pēdu un roku iekšpuses malu. Bet

jo ātrs ir viņu skrējiens apakšzemes ejās un apbrīnošanas

cienīgs viņu rakšanas ātrums. Arī peldēt viņi prot ļoti labi,
lai gan šo veiklību viņi izmanto tikai vajadzības spiesti.
Platās rokas ir lieliskas airēs un spēcīgie roku stilbi ūdenī

protams nogurst daudz mazāk nekā zemi rokot.

Starp maņām sevišķi attīstītas ir osme, dzirde un

jušana, kamēr redze ir ļoti vāja. Viņu balss sastāv no

šņācošām un kviecošām skaņām. Viņu garīgās spējas ir

aprobežotas, lai gan ne tādā mērā, kā to parasti domā.

Kurmju barību sastāda tikai dzīvnieki un nekad ne

augu vielas. Visas apakšzemē dzīvojošo kukaiņu sugas,

tārpi, simtkāji un citi sastāda viņu maltīšu galveno masu.

Bez tam viņi ēd, ja tikai dabū, mazus zīdītājus, putnus,
vardes un mīkstmiešus. Viņu rījīgums ir tikpat liels, kā

viņu kustīgums, un viņi var badoties bez ļaunām sekām tikai

44



45

neilgu laiku un tādēļ ari neguļ ziemas miegu. Aiz šī ieme-

sla viņi ir derīgi kukaiņu iznīcinātāji, lai gan ar savu rak-

šanu tie cilvēkiem sagādā daudz raižu.

Vienreiz vai divreiz gadā mātīte dzemdē 3—5 mazuļus
un tos rūpīgi kopj. Mazie aug diezgan ātri un paliek pie
mātes apmēram vienu vai divus mēnešus. Tad viņi top

patstāvīgi un sāk savus rakšanas darbus. Gūstā viņus var

uzturēt tikai pie ļoti labas kopšanas, jo viņu lielo rījīgumu
ir grūti apmierināt.

Kurmis (Talpa europaea), šīs dzimtas un kādas Ei-

ropā un Āzijā izplatītas ģintas tīps, pēc jau iepriekš snieg-
tām dzimtas iezīmēm, ir aprakstāms nedaudziem vārdiem.

Ķermeņa garums, ieskaitot 2,5 cm garo asti, ir 15 cm, aug-

stākais 17 cm, skausta augstums apmēram 5 cm. Pie cilin-

driskā ķermeņa īsās kājas piestiprinātas gandrīz horicon-

tali; ļoti platās un rokai līdzīgās ķetnas pagriestas ar

virsmu, kura pie citiem dzīvniekiem ir iekšējā, vienmēr uz

āru un atpakaļ. Starp īsiem ar platiem, stipri plakaniem
un neasiemnagiem apbruņotiem pirkstiem, vidējais ir garā-
kais, ārējie pamazām paliek īsāki un gandrīz pilnīgi viens

ar otru savienoti ar plēksnes palīdzību, pat gandrīz saau-

guši. Mazo un īso pakaļkāju pirksti nav savienoti, un nagi
ir smaili un nestipri. Acis ir gandrīz magoņu sēklas lie-

lumā un novietotas vidū starp snuķa galu un ausīm, pilnīgi

apsegtas galvas spalvām; tām ir arī plakstiņi un tās var

patvaļīgi izspiesties un ievilkties atpakaļ, tā tad viņas to-

mēr var lietot. Mazajām ausīm pavisam trūkst ārējās auss,

bet tās vietā ir tikai īsa ādas maliņa, kura arī ir paslēpta
zem spalvām un noder dzirdes ejas atvēršanai un noslēg-
šanai. Vienmērīgais melnais spalvojums ir viscaur ļoti biezs

īss un mīksts, samtveidīgs; arī spīdošās ūsas un acu skrop-
stas raksturīgas ar spalvu īsumu un smalkumu. Viss ķerme-
nis, izņemot ķetnas, pēdu apakšas, snuķa galu un astes galu,
ir apklāts spalvām. Te brūnganā, te vairāk zilganā vai pat
baltganā krāsā mirdzošais spožums ir diezgan dzīvs. Kailās

ķermeņa daļas ir gaļas krāsā, acis ir melnas kā mazas vien-

krāsainas stikla pērlītes, jo viņās nevar atšķirt redzokļa
no varavīksnītes. Mātītes ir slaidākas nekā tēviņi, un
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jaunie dzīvnieki ir mazliet pelēkākā krāsā. Tās ir vienīgās
atšķirības starp atsevišķiem dzimumiem un dažādiem vecu-

miem. Bet ir arī pasugas, pie kurām pelnu pelēkā jaunības

apvalka krāsa ir paliekoša, vai arī uz vēdera uz pelnu pe-

lēkās pamatkrāsas ir platas, pelēki dzeltēnas gareniskas

švītras, kā arī tādas, kuram ūz tumšā pamata ir balti plan-
kumi. Ļoti reti ir sastopami arī dzeltēni un balti kurmji.

Kurmja izplatības apgabals stiepjas pār visu Eiropu,

izņemot nedaudzas zemes, un sniedzas vēl ziemeļu un vidus

Āzijas austrumdaļā. Viņa dienvidus robeža Eiropā ir Dien-

vidfrancija, Lombardija un Ziemeļturcija; no šejienes uz

ziemeļiem viņš ir izplatīts līdz Dovrefjeldai, Lielbritānijā
līdz Vidusskotijai un Krievijā līdz Dvinas vidus apgaba-
liem. Uz Orknejas un šetlandes salām, kā arī uz lielākās

daļas Hebridu salu un Īrijā viņš iztrūkst pilnīgi. Āzijā

viņš ir sastopams līdz Amūrai un uz dienvidiem līdz Kau-

kazam. Alpos tas paceļas pāri par 2000 metru augstumā.

Viņš ir visur parasts un tur, kur viņu nevajā, savairojas

apbrīnojamā kārtā.

Par savu uzturēšanās vietu viņš dod drošas ziņas, jo
tam vienmēr jāuzber jauni uzrakumi, lai varētu dzīvot,

šie uzkalniņi vienmēr norāda uz katrreizējā medību apga-
bala virzienu un izplatību. Pie savas ārkārtējās rijības
viņam medību apgabals vienmēr jāpalielina un tāpēc ari

tam vienmēr jāstrādā pie sava apakšzemes apgabala iz-

būves. Bez apstājas viņš rok horicontalas ejas nelielā dzi-

ļumā no zemes virsmas un, lai atbrīvotos no atraktās zemes,

tas uzmet pazīstamos „kurmja rakumus". „Starp visiem,

mūsu apakšzemes dzīvniekiem," piebilst B 1 aziu ss, „pa--:

rastais kurmis visrūpīgāk pagatavo savus mākslīgos dzī-

vokļus un ejas. Viņam jārūpējas ne tikai par savas mošās

ēstgribas apmierināšanu, bet arī par dzīvokļa un eju ierī-'

košanu un par drošību pret visāda veida briesmām. Vis-

rūpīgāk un mākslīgāk ir ierīkots īstais dzīvoklis, — viņa

miga. Parasti tā atrodas tādā vietā, kura no ārienes ir

grūti pieejama, zem koku saknēm, zem mūriem un līdzīgās
vietās un parasti tāļu no kurmja ikdienas medību apgabala.
Ikdienas vairojošās medību ejas, kuras ļoti dažādi zarojas
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un krustojas, atrodas viņa medību apgabalā un ir savieno-

tas ar dzīvokli ar garu, pa lielākai daļai diezgan taisnu

skrejalu. Bez šīm ejām vēl atsevišķas ierīkotas vairošanas

laikam. īstā dzīvokļa iezīme no zemes virspuses ir uzkrī-

toša lieluma samestas zemes kaudzes. Mājokļa iekšpuse

sastāv no apaļas, vairāk kā 8 cm platas kameras, kas no-

der guļas vietai, un divām koncentriskām ejām, no kurām

lielākā ir novietota vienādā augstumā ar kameru un ap-

tver kameru no visām pusēm apmēram 16—25 cm attā-

lumā; mazākā eja stāv mazliet augstāk par kameru un ir iz-

veidota līdzīgi lielākai ejai. No kameras uz mazāko kon-

centrisko eju iet parasti šķībi uz augšu trīs ejas, bez iz-

ņēmuma pārmaiņus ar iepriekšējo savienojuma eju, un no

šīs mazās koncentriskās ejas 5—6 ejas iet šķībi uz leju

lielākajā koncentriskajā ejā; no pēdējās starveidīgi un

gandrīz horicontali uz visām pusēm iet B—lo vienkāršas

vai zarotas ejas, kuras tomēr zināmā attālumā ar lokvei-

dīgu līkumu ieiet parastajā skrejalā. Arī no kameras lejup
iet drošības eja, kas, mezdama uz augšu kāpjošu līkumu,
ieiet skrejalā. Kamerā un pie dzīvokļa piederošās ejās
sienas ir ļoti biezas, samīņātas un gludi nospiestas. Pate

kamera guļas vietai ir izklāta mīkstām lapām un zālēm,
visbiežāk jauniem labības augiem, lapām, sūnām, salmiem

vai maigām saknēm, kuras kurmis pa lielākai daļai ienes

no zemes virspuses. Ja briesmas draud no augšas, tad

viņš pagrūž mīksto paklāju uz sāniem un bēg uz leju; ja tas

ir apdraudēts no apakšas vai sāniem, tad viņam paliek sa-

vienojuma ala uz mazo koncentrisko eju vēl pa daļai brīva.

Dzīvoklis sniedz viņam guļot un atpūšoties visos apstākļos
drošību, un tādēļ arī ir viņa parastā uzturēšanas vieta, kad

tas neiet barību meklēt. Dzīvoklis atrodas 30—60 cm dziļi
zemē. Skrejalā ir platāka nekā ķermeņa resnums, tā ka

dzīvnieks var ātri un ērti kustēties pa to uz priekšu; arī

sienas no saspiešanas ir uzkrītoši cietas un biezas. No

augšas uz viņām nav redzamas samestās kaudzes, kā pie

pārējām ejām, jo zemi te saspiež tikai uz sāniem, šīs ejas
der pēc iespējas ātrai un ērtai satiksmei ar medību apga-

balu, un nereti tās izmanto arī citi apakšzemes dzīvnieki,
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kā cirslīši, peles un krupji, tomēr tie ļoti sargājas ar kurmi

sastapties. No augšas viņas var pazīt caur to, ka augi virs

viņām izžūst un zeme virs tām mazliet iegrimst, šādas

skrej alas nereti ir 30—50 metru garas. Medību apgabals
atrodas diezgan tāļu no dzīvokļa, un kurmis to diendienā,
kā vasarā tā ziemā, dažādos virzienos izrakņā un izstampā.

Ejas viņā ir raktas tikai pagaidu apmeklējumiem barību

uzmeklējot un nav nostiprinātas, tā ka zemes gabalu pa

gabalam samestas zemes virspusē, un tādā kārtā apzīmē

eju virzienu. Kurmji apmeklē savu medību apgabalu pa-
rasti trīs reizes dienā, agri no rīta, pusdienā un vakarā.

Tā viņi skrej sešas reizes dienā no dzīvokļa ārā un pa ejām
atkal atpakaļ un pie šīs izdevības, kad jau aizdomīgā eja ir

atrasta, var tos droši saķert nedaudzās stundās." Celtnes

iekšiene nav tieši savienota ar ārējo gaisu; tomēr gaiss

iespiežas starp uzmesto kaudžu pikām pietiekošā daudzumā,
lai dzīvniekam piegādātu nepieciešamo skābekli. Bez gaisa

elpošanai kurmim ir arī vajadzīgs ūdens dzeršanai, un tā-

dēļ tas ierīko sevišķas ejas, kuras ved uz tuvējām peļķēm
vai avotiņiem, un ja tādu trūkst, tad kurmis rok sevišķas
šachtas, kurās salasās lietus ūdens.

Rakšana kurmim ir ļoti viegla. Ar stipro pakauša

muskuļu palīdzību un varenājām lāpstu rokām, ar kurām

tas pie zināmas vietas piestiprinās, viņš urbj ar snuķi ir-

deno zemi, ar priesškājām kašņā zemes pikas un ar ārkār-

tēju ātrumu aizsviež tās aiz sevis. Ausis ir spējīgas no-

slēgties un tādēļ ir pasargātas no smilšu un zemes iekļūša-
nas. Izkašņāto zemi kurmis atstāj tikko ierīkotajā ejā tik

ilgi, līdz kāmēr tās daudzums viņu sāk traucēt. Tad tas

mēģina iziet uz zemes virsmu un visu laiku met ar purnu

zemes laukā. Arī te viņš vienmēr ir apklāts ar 12—15 cm.

biezu irdenas zemes slāni. Vieglā zemē viņš rok ar tiešām

apbrīnošanas cienīgu ātrumu. Oke n s turējis kādu kurmi

gada ceturksni lādē ar smiltīm un novērojis, ka dzīvnieks

gandrīz tikpat ātri, kā viņš slīd pa ūdeni, racies caur smil-

tīm ar purnu uz priekšu, zemes sviezdams ar kājām uz sā-

niem un ar pakaļkājām stumdamies. Vēl ātrāk kurmis ku-



stas savās ejās, kas ir pierādīts ar ļoti skaistiem novēro-

jumiem.

Vispār šī dzīvnieka kustības ir ātrākas, nekā to varē-

tu domāt. Ne tikai ejās, bet arī uz zemes virsmas, kur tas

nav mājā, viņš skrej samērā ļoti ātri, tā ka cilvēks to tikko

var panākt. Ejās viņš skrej tik ātri kā rikšojošs zirgs.
Arī ūdenī, kā jau minēts, viņš jūtas kā mājās, un ir zinā-

mi piemēri, kur tas ir pārpeldējis ne tikai plašas upes, bet

pat jūras šaurumus. Tā, Bruss (Brūce) stāsta, ka pie

Edinburgas kādā jūnija vakarā vairāki kurmji aizpeldējuši

pa jūru vairāk kā 200 metru uz kādu salu, lai tur apmestos.
Nereti atgadās, ka racējs pārpeld pār plašām upēm, un

aculiecinieki ir novērojuši viņa dzīvās kustības. Arī lielos

dīķos viņu dažreiz mana; te tas peld snuķi pacēlis augstu
gaisā, cik redzams, bez sevišķām pūlēm, ar ūdens žurkas

ātrumu.

Kurmja galvenā barība sastāv no sliekām un kukaiņu
kāpuriem, kuri dzīvo zemē. Sevišķi slieku dēļ viņš rok sa-

vas lielās un plašās celtnes, par ko viegli var pārliecināties,

ja mietu iedur irdenā zemē un to tur krata. Tārpi zin, ka

kurmis ir viņu ienaidnieks. Tiklīdz tārpi kustības pamana,

viņi steidzas no visām pusēm uz zemes virsmu un te mē-

ģina, gluži atklāti, glābties, jo tie tic, ka šī kratīšana ce-

ļas no rokošā kurmja. Bez tārpiem un kāpuriem tas ēd vēl

vaboles, sevišķi ozola vaboles un mēslu vaboles, zemes vē-

žus un visus pārējos kukaiņus, kurus tas var sasniegt, lai

gan tas sevišķi ciena gliemežus un simtkājus. Viņa nepa-
rasti smalkā osme palīdz tam dzīvniekus uzokšķerēt, un

viņš tiem seko lielākā vai mazākā dziļumā, skatoties pēc tā,
vai tie paši iet uz augšu, vai uz leju.- Tas medī ne tikai sa-

vās celtnēs, bet ķer dzīvniekus arī uz zemes virsmas un

dabū maltīti pat ūdenī. Racēja pele vai cirslītis, ķirzaka
vai glodene, varde vai odze, ja tās iemaldās kurmja celtnēs,
ir zudušas. „Es vairākas reizes," saka B1aziu s s, „esmu

dabā novērojis, kā kurmis piemāna vardi un to aiz pakaļ-
kājām iestiepj pazemē; pie šis nelabprātīgās grimšanas ne-

laimīgais upuris izgrūž skaļu, žēlu kliedzienu." Lenčs

ziņo, ka kurmis tāpat izturoties arī pret čūskām.
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Kurmja izsalkums nav apmierināms. Viņš ikdienas

patērē tik daudz barības, cik pats sver, un neiztur bez ēša-

nas vairāk par 12 stundām. Lenčs ņēma svaigu un ve-

selu saķertu kurmi un ielika to lādītē, kuras dibens bij iz-

klāts ar 5 cm biezu zemes kārtu, lai kurmi, kurš nevarēja
ierīkot apakšzemes ejas, varētu visu laiku brīvi novērot.

Jau savas gūstniecības otrā stundā kurmis noēda lielu dau-

dzumu slieku. Viņš paņēma tās tāpat kā citu barību un

braucīja starp priekšķetnām, pie kam ar zobiem notīrīja
caur ķetnu kustību pielipušos netīrumus. Visāda veida au-

gu barību, arī maizi un baltmaizi viņš vienmēr nicina, tur-

pretim ēd gliemežus, vaboles, tārpus, kāpurus, tauriņu kū-

niņas un zīdītāju un putnu gaļu. Astotā dienā Lenčs no-

lika viņam priekšā lielu glodeni. Acumirklī kurmis bij klāt,
iekoda glodenei un pazuda zem zemes, jo glodene stipri ku-

stējās. Drīzi pēc tam viņš parādījās atkal, iekoda vēl reiz

un no jauna pazuda dziļumā. Tas turpinājās sešas minū-

tes ; beidzot tas palika drošsirdīgāks, saķēra glodeni un sāka

to grauzt, lai gan tikai ar lielām mokām varēja pārkost
sīksto ādu. Pēc tam, kad viņš bij iztaisījis alā caurumu,

tas palika ārkārtīgi drošs, ēdās vienmēr dziļāk, spēcīgi strā-

dāja ar priekšķetnām, lai caurumu paplašinātu, izvilka vis-

pirms aknas un zarnas un beidzot neatstāja neko vairāk,
kā tikai galvu, mugurkaula skriemeļus, dažus ādas gaba-
lus un asti. Tas notika no rīta. Ap pusdienas laiku viņš
apēda lielu dārza gliemezi, kura čaula bij sadrupināta, un

pēcpusdienā apēda vēl trīs tauriņu kūniņas. Ap pulkstens

pieciem viņš bij atkal izsalcis un dabūja 80 cm. garu zalkti.

Ar to viņš apgājās gluži tāpat, kā ar glodeni, un tā kā zalk-

tis no lādes nevarēja aizmukt, tad kurmis, beidzot, to

saķēra un apēda tik steidzīgi, ka nākošā rītā pāri bij pali-
kusi tikai galva, āda, ģindenis un aste.

Pie sagūstītiem kurmjiem var ļoti labi pārliecināties

par viņu maņu asumu. Es lādē ieliku kurmi un lādes dibe-

nu pārklāju ar 16 cm. biezu zemes kārtu. Kurmis tūlīņ
ierakās dziļumā. Nu es zemi cieši saspiedu un vienā stū-

rītī ieliku smalki sagrieztu jēlu gaļu. Jau pēc nedaudzām

minūtēm zeme pacēlās, parādījās smalkais, lokanais pur-
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niņš un apēda gaļu. Osme palīdz kurmim barību atrast

bez redzēšanas un pieskāršanās un vada to ar panākumiem

pa sarežģītām apakšzemes ejām. Visi kurmju ķērāji zin,
cik asa ir šī maņa, un tādēļ, kad grib izlikt lamatas, ņem kā-

du nogalinātu kurmi un ar to norīvē zāli un lamatas, kur

iepriekš rokas bij pieskārušās. Asais, ārkārtīgi lokanais

deguns kurmim dažreiz kalpo kā taustes orgāns. To labi

redz tad, kad kurmis nejauši ir uznācis zemes virsū un te

grib saskatīt vietu, kurā varētu ātri ierakties. Viņš skraida

ātri šurp un turp un pārmeklē taustīdams zemi, iekams

laist darbā savu vareno rakšanas ierīci. Arī kad tas centīgi

rok, deguns vienmēr pārzin visus virzienus. Dzirde ir lie-

liska. Kurmis laikam gan to sevišķi izmanto, lai no brie-

smām izbēgtu; viņš dzird ne tikai klusākos zemes satricinā-

jumus, bet droši dzird katru šķietami aizdomīgu troksni

un mēģina pēc iespējas ātri aizmukt. Ka garša stāv šai

maņai iepakaļ, ir redzams jau no barības dažādīguma un

no rijības, ar kādu tas ēd. Viņš nepieliek ne mazāko pūļu,
lai papriekšu pārliecinātos, kā ēdiens garšo, bet tūlīņ sāk

sirsnīgi ēst, un liekas, ka viņam viss baudāmais garšo gan-
drīz vienādi. Tomēr nevar jau noliegt, ka garšas maņa tam

piemīt, lai gan daudz vājāk attīstīta, nekā iepriekšminētās

maņas. Kas attiecas uz redzi, tad gribu te tikai atgādināt,
jau ievadā pievestos dziļi dzejiskos R i k c r t a (Rūckert)
vārdus; vispār ir zināms, ka no šīs maņas kurmis vadās,
kad peldus laižas pār straumēm, kuras priekš pārrakšanas
ir par platām. Tiklīdz kā kurmis ir spiests peldēt, tas acu-

mirklī paceļ uz augšu acis ietverošās spalvas, un tad top
redzamas mazās, tumši spīdošās bumbiņas, kuras tas tagad

izspiež uz āru, lai tās varētu labāk pielietot.
Jau no līdzšinējā ir redzams, ka kurmis, samērā ar

savu lielumu, ir īsts un bīstams plēsēju dzīvnieks. Tamat-

bilst arī viņa garīgās īpašības. Viņš ir mežonīgs, ārkārtīgi

nikns, asinskārīgs, cietsirdīgs un atriebīgs, un taisnību sa-

kot, ne ar vienu radījumu nedzīvo saticīgi, izņemot savu

mātīti, bet arī ar to tikai pa pārošanās laiku, un kāmēr

bērni vēl ir mazi. Visu pārējo gada laiku viņš necieš ne

viena dzīva radījuma savā tuvumā un vismazāk līdziedzī-
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votāju savā alā, vienalga, kādas sugas tas arī nebūtu. Ne-

kad ne ar vienu savas sugas īpatni, vai tas būtu tā paša
dzimuma vai arī nē, viņš nedzīvo draudzīgi. Divi kurmji,
kuri sastopas, izņemot pārošanās laiku, acumirklī uzsāk

divkauju, kura, pa lielākai daļai, nes nāvi vienam, bet ļoti
daudzos gadījumos arī abiem. Viskaislīgāk un niknāk, pro-

tams, kaujas divi viena un tā paša dzimuma kurmji, un šā-

das kaujas iznākums tad ir arī ļoti nenoteikts.

Cita dzīve sākas pārošanās laikā. Tagad mīlas alk-

stošie tēviņš un mātīte pa nakti bieži atstāj savu mājokli
un klejo pa zemes virsu apkārt, lai uzmeklētu citu kurmju

pilis un nodotu te viziti. Ir pierādīts, ka ir daudz vairāk

tēviņu nekā mātīšu, un tādēļ parasti drīzāk sastopas divi

iemīlējušies tēviņi, nekā tēviņš ar mātīti. Tiklīdz kā tas

notiek, izceļas nikna cīņa un, protams, tikpat labi virszemē

kā apakšzemē vai arī pārmaiņus še un tur, līdz beidzot viens

no tēviņiem skaita sevi par uzvārētu un mēģina bēgt. Bei-

dzot, varbūt pēc daudzām cīņām un strīdiem, tēviņš atrod I

mātīti un mēģina to saistīt pie sevis, vai nu ar varu vai lab-

prātīgi. Ar savu daiļaviņu viņš ievelkas vai nu savā vai *

viņas mājoklī; te mātīte ierīko migu saviem bērniem pa-

rasti tādā vietā, kur trīs vai vairākas ejas sanāk kopā, lai

briesmu gadījumā būtu pēc iespējas vairāk ceļu bēgšanai.

Miga ir vienkārša, mīkstām, pa lielākai daļai sakostām augu

daļām, galvenā kārtā lapām, zāli un sūnām, salmiem, mē-

sliem vai citām līdzīgām vielām izklāta kamera, kas parasti
atrodas diezgan tāļu no agrāk aprakstītās migas, ar kuru

tā savienota ejām. Gandrīz pēc 4 nedēļu grūsnības šinī

migā mātīte dzemdē 3—5 aklus mazuļus, kuri jāpieskaita

pie visbezpalīdzīgākiem no visiem zīdītāju dzīvnieku bēr-

niem. Viņi no sākuma ir kaili un akli un gandrīz tik lieli

kā sakaltusi pupa. Bet jau agrā jaunībā viņi uzrāda tādu

pašu nepieēdinamību, kā viņu vecāki, un tādēļ aug ļoti atri.

Māte izrāda lielu rūpību savu bērnu pulka uzturēšanā un

nebaidās nekādu briesmu, ja tie ir jāglābj. Ja nejauši mā-

tīti ar bērniem izrauj vai izrok no zemes, tad tā mutē aiz-

nes bērnus uz tuvāko alu vai uz kādu sūnu, mēslu vai lapu

kaudzi un bērnus tur pagaidām paslēpj tik ātri, cik vien ie-
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spējams. Bet ari tēviņš, kā apgalvo, mātītei piepalīdzot,
nesot bērniem sliekas un citus kukaiņus, ziņojot par plūdu
briesmām un mutē bērnus mēģinot aiznest uz kādu drošāku

vietu. Pēc gandrīz piecām nedēļām bērni ir sasnieguši ap-

mēram vecāku puslielumu, bet vienmēr vēl guļ migā un gai-

da, lai kāds no vecākiem pienes barību, kuru tie ar neti-

cāmu rījīgumu saņem un apēd .
Ja māti tiem atņem, tad

gan viņi, mocīti no nikna izsalkuma, iedrošinās meklēt ejās,
laikam gan savu kopēju; ja tos netraucē, tad beidzot viņi
iziet no migas un pat uz zemes virsu, kur tie ķircinājās un

dauzās. Viņu pirmie mēģinājumi rakšanā ir ļoti nepilnīgi:

viņi beržas bez kādas kārtības, sekli zem zemes virskārtas,
bieži tik sekli, ka tikko ir ar zemi apsegti un tikai retumis

mēģina rakumus uzmest. Rakt viņi izmācas ar gadiem,
un jau nākošā pavasarī viņi šo mākslu ir piesavinājušies
pilnīgi.

Kurmis neguļ ziemas miegu, kā daži citi kukaiņu med-

nieki, bet vasaru kā ziemu mūžīgi kustās. Viņš seko slie-

kām un kukaiņiem, un iet tiem līdzi gan dziļi zemē, gan ze-

mes virspusē, skatoties pēc tā, vai tie rokas zemē vai meklē

izeju uz zemes virsu. Nereti redz kurmjus izceļam raku-

mus gan jaunā sniegā, gan dziļi sasalušā zemē un zem mīk-

sta sniega tieši virs sasalušas zemes. Kurmji bieži taisa

lielus gājienus. Ticāmi ķērāji ir ziņojuši, ka kurmji ietai-

sot pat ziemas krājumus: lielu daudzumu tārpu, kurus pa

daļai, tomēr ne dzīvībai bīstami, sakropļojot, un tāpat arī,
ka šīs glabātuves bārgā ziemā esot pilnākas, nekā siltā

ziemā un t. t.

Par to, kā tomēr ir iespējams, tik noslēgti dzīvojošu
dzīvnieku novērot, es gribu pievest piemēru. Leku rt s

(Lecourt) gribēja izzināt kurmja skriešanas ātrumu alās

un šim mērķim izmantoja tikpat derīgu kā patīkamu lī-

dzekli. Viņš sasprauda uz kurmja ejas daudzus salmus rin-

dā tā, lai skrejošais kurmis tiem pieskārtos un tos salīgotu.
Augšā salmu galos viņš piestiprināja mazus papīra karo-

dziņus un tad ar raga pūtienu kurmja alā izbiedēja medību

apgabalā nodarbinātu kurmi. Karodziņu rinda krita nost

tanī pašā acumirklī, kad pie salmiem pieskārās kurmis, un
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novērotājam ar saviem palīgiem bij izdevība aprēķināt
kurmja skriešanas ātrumu zināmā gabalā ar lielu noteik-

tību.

Nevar noliegt, ka kurmis ar slieku, zemesvēžu, ozol-

vaboles, kāpuru un citu kaitīgu kukaiņu ķeršanu atnes lielu

labumu, un tādēļ arī visās vietās, kur viņa samestās zemes

kaudzes ir viegli prom dabūjamas, kurmis vienmēr skaitās

par visnoderīgāko zīdītāju. Bet ir arī zināms, ka dārzos

viņu necieš, jo viņš, zemi izrakņādams, atņem vērtīgiem au-

giem barību, vai arī zemi izmezdams, var tikai kaitēt iedē-

stītiem augiem. Pļavās, lapu koku mežos un tīrumos kur-

mis ir viesis, kas katrā ziņā jāsargā; citās vietās viņš ir

par iemeslu neizsakāmām raizēm un zaudējumiem.

Bez cilvēka kurmim ir vēl daudz vajātāju. Sesks, ser-

mulītis, pūces un vanagi, krauklis, stārķis uzglūn tam pie

rakumiem, mazā zebiekste vajā to pat viņa ejās, kur tas,
kā jau agrāk minēju, nereti krīt arī odzei par upuri. Pin-

čers uzjautrinās ar to, ka uzglūn rokošam kurmim, ar pie-

pēžu ķērienu to no zemes izceļ, un nedaudziem kodieniem

nogalina. Tikai lapsa, caune, ezis un minētie putni kurmi

apēd, citi ieaidnieki viņu tikai nogalina un atstāj guļam.

No visiem kurmja radiniekiem es minēšu vēl tikai

aklo kurmi (Talpa caeca), kurš sastopams Eiropas
dienvidos un sevišķi Itālijā, Dalmacijā, Grieķijā un ari

Dienvidfrancijā. Savu nosaukumu šis kurmis dabūjis no

tā, ka smalkā, caurspīdīgā āda pārklāj viņa pārlieku mazās

acis. Biezais, samtam līdzīgais ķermeņa spalvojums ir tum-

ši pelēki melnā krāsā, atsevišķu spalvu galotnes ir brūn-

gani melnas. Migu bērniem viņš ierīko savā dzīvojamā ka-

merā; visā pārējā dzīvē viņš ir līdzīgs savam brālēnam.



Grauzēji.

Vāveres, miega peles, bebrs.
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Sestā šķira.

Grauzēji (Rodentia).

Grauzēji nes savu nosaukumu ar vēl lielāku tiesību, nekā

plēsēji; vajaga tikai tiem paskatīties mutē, lai jau nešau-

bāmi zinātu, kas tie ir. Divi lieli graužamie zobi abos žok-

ļos, kuri, liekas, izpilda ne tikai priekšzobu vietu, bet var

aizvietot ari ilkņus un starpzobus, ir visiem kopēja iezīme.

Tie ir ievērojami lielāki nekā visi pārējie zobi, augšējie vien-

mēr stiprāki nekā apkašējie, visi lokveidīgi saliekti; ga-

lotnē tie ir plati vai asam kaltam līdzīgi, pie saknes trīs vai

četrkantaini, te lēzeni, te ar velvi, gludi vai krunkaini, balti

vai dzeltenīgi vai pat sarkanā krāsā. Viņu ārējā jeb priek-

šējā puse ir pārklāta tēraudcietu emalji, kura ir arī zobu

galotnē jeb platajā kalta malā. Pārējie zobi sastāv no para-

stās zobu masas, šie galvenie zobi īsā laikā pie plašas lie-

tošanas novalkātos vai paliktu truli, ja viņiem nebūtu lie-

lākas priekšrocības nekā visu citu zīdītāju zobiem: viņu

augšanas laiks nav ierobežots. Zoba sakne atrodas zobu

dobumā, kas dziļi ieurbjas žoklī, un tā pakaļējā, vaļējā galā,

piltuves veidīgā ieliektnē atrodas spožs dīglis, kas nepār-

traukti zobu papildina tik daudz, cik tas no gala nodilst.

Zobi abpusēji rīvējas un noslīpējas un tā iegūst savu lielo

asumu; abi žokļi var darboties tikai stāvus, šie zobi ap-

vieno visas iespējamības, lai panāktu milzīgo spēka attī-

stību, kuru prasa no grauzējiem. Par šo graužamo zobu

pastāvīgo augšanu var viegli pārliecināties, ja kādam grau-

zējam, piem. trusītim, vienu graužamo zobu ar varu no-

lauž. Tad pretīmstāvošais aug'ļoti ātri tāļāk, jo to vairs
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nedeldē, ar mazu līkumu iziet no mutes laukā un te rag-

veidīgi saritinās, tā sakropļo visu zobu sistēmu un ārkār-

tīgi apgrūtina dzīvnieka barošanos.

Vispār garenais galvas kauss virspusē ir plakans, pa-
kauša caurums atrodas uz pakaļējās virsmas, virsžoklis īss,

starpžoklis ievērojami attīstīts, apakšžoklis ir tā piestipri-
nāts, ka sānu kustības ir gandrīz neiespējamas. Mugur-
kauls sastāv bez kakla skriemeļiem no 12—16 skriemeļiem
ar ribām, 5—6 skriemeļiem bez ribām, 3—6 jostas skrieme-

ļiem un 6—32 astes skriemeļiem. Garā, šaurā bļoda tikai

retos izņēmumos nav slēgta, atslēgas kauls parasti ir sa-

stopams. Daudziem grauzējiem lūpu iekšpusē atveras vaigu

kabatas, kuras var stiepties līdz pleciem un pie barības sala-

sīšanas der kā glabātuves. Sevišķs muskulis velk šīs ka-

batas atpakaļ, ja tās ir piepildītas. Siekalu dziedzeri pa-

rasti ir ļoti stipri attīstīti. Kuņģis ir vienkāršs, tomēr daž-

reiz ar iežņaugumu pārdalīts divās daļās. Zarnas ir 5—171
reizes garākas nekā ķermenis. Mātītes olu vadi katrs at-

sevišķi iet zarnai līdzīgā dzemdē, kura pāriet garā makstī.

Smadzenes jau norāda uz aprobežotām garīgām spējām;
lielo smadzeņu puslode ir maza un rievojumi vāji. Maņas
ir vienlīdzīgi un diezgan labi attīstītas.

Grauzēji ir izplatīti pa visu zemes lodi un sastopami
visu platumu un augstumu klimatos, cik tāļu vien sniedz

augu valsts. „Mūžīgā sniegā un ledū," saka Blaziuss,

~kur vēl vietām silts saules stars uz nedaudzām nedēļām iz-

sauc īsu un bēdīgu augu dzīvi, klusās, vientuļās Alpu snie-

gu galotnēs, plašos, neapdzīvotos ziemeļu līdzenumos vēl ir

sastopami grauzēji, kas neilgojas pēc skaistās saules. Bet

jo bagātāka un kuplāka ir augu valsts, jo raibāka un da-

žādāka top šīs dzīvnieku šķiras dzīve; viņi neatstāj neap-

dzīvotu gandrīz nevienu gabaliņu zemes."

Ļoti dažāds ir šo vispār izplatīto radījumu dzīves veids.

Ne mazums dzīvo kokos, daudzi uz zemes, vieni dzīvo ūdeni

otri zemē, pašu izraktās alās, vieni krūmos, citi uz klaja
lauka. Visi ir vairāk vai mazāk kustīgi zīdītāji," kuri, ska;
toties pēc dažādām dzīves vietām, vai nu lieliski skrej vai

kāpelē, rok vai peld. Pa lielākai daļai asprātīgi, mundri un
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dzīvi, viņi tomēr liekas nav gudri vai apdāvināti radī-

jumi, kas ir gan bailīgi, bet nav ne uzmanīgi, ne viltīgi un

nekad neizceļas ar kādu sevišķi izcilus garīgu darbību. Daži

dzīvo pāriem, citi ģimenēs un ne mazums kopā barā, pret
citiem dzīvniekiem tie izturas labi, tos neaizskārdami. Ļau-
numu un viltīgumu, mežonīgumu un bezkaunību, secinātus

no pārlikšanas, izrāda tikai nedaudzi. Briesmām tuvojo-

ties, tie ievelkas tik ātri, cik iespējams, savās paslēptuvēs,
bet tikai ļoti nedaudzi ir diezgan gudri, lai vajāšanu ar viltu

izjauktu. Visi grauzēji pārtiek galvenā kārtā no augu vie-

lām, saknēm, mizas, lapām, ziediem, dažādiem augļiem, zā-

lēm, miltainiem bumbuļiem, viņi ēd pat koka šķiedras,
daudzi vēl pievieno dzīvnieku vielas un top par īstiem vis-

ēžiem. Raksturīgi ir tas, ka daudzi grauzēji, būdami par

vājiem uzņemties lielākus ceļojumus vai stāties pretīm zie-

mas bārgumam, salasa krājumus un tos uzglabā pazemes

kamerās. Starp zīdītājiem grauzējus var uzskatīt kā celt-

niecības māksliniekus, jo daži no viņiem sev ierīko īsti māk-

slīgus dzīvokļus, kuri jau no seniem laikiem ir radījuši cil-

vēku apbrīnošanu. Ne mazums šo dzīvnieku ziemu pavada
nāvei līdzīgā miegā, sastingst un sevi uztur no vasarā ba-

gātīgi uzkrātiem taukiem, kuri pie ārkārtīgi pamazinātiem
dzīvības procesiem tiek nolietoti visai mazā mērā.

Samērā ar grauzēju nelielo augumu viņu nozīme tomēr

ir ļoti liela, jo viņi ir mūsu kaitīgākie un bīstamākie ienaid-
nieki. Ja viņiem nebūtu milzīgs skaits ienaidnieku un tie

nebūtu augstā mērā padoti visāda veida sērgām un slimī-

bām, tad tie valdītu pār zemi un to izpostītu. Nepārtrauk-
tais iznīcināšansa karš, kuru pret tiem ved, atrod pretsparu
viņu apbrīnojamā auglībā un vairošanās spējās, kuras pat
pārāk bieži ņem pārsvaru par iznīcināšanu. Izklausās ne-

ticami un ir tomēr patiesi, ka viens pārītis grauzēju gada
laikā var dot veselu tūkstotu pēcnācēju. Šādas, tik ārkār-

tīgi vairoties spējīgas sugas bieži top par cilvēka īpašumu
šausmīgākiem postītājiem. Viņas rokas tīrumā un dārzā

grauž un kož visādus augus un'citus derīgus priekšmetus,
laupa dzīvokļos un noliktavās un tā nodara postu, kuru šo
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dzīvnieku atnestais labums tāļu neaizsniedz. Un tā cilvēks
ir spiests pievienoties šo dzīvnieku ienaidnieku baram, un

viņš tikai pielieto patmīlīgā stiprākā tiesību, kad tas laiž

darbā visus iespējamos līdzekļus, lai tiktu vaļā no šādiem

mūdžiem. Patiesu draudzību noslēgt cilvēks var tikai ar

nedaudziemšīs bagātās rindas locekļiem un no šiem nedaud-

dziem tikai atsevišķi ir vērti, lai tos pieradinātu. Grau-

zēji mums ir svarīgāki ar savu ādu un gaļu, nekā ar savām

īpašībām, kauču arī te mums tomēr tikai samērā nedaudzi

ir derīgi. Un tomēr arī te, laikam gan nodarītais posts tāļu
pārsniedz atnesto labumu.

Pirmā dzimtā mēs apvienojam vāveres (Sciurina),

jo mēs viņas pazīstam kā mundrākos un gudrākos un tā tad

diženākos grauzējus. Vāveres apdzīvo, izņemot Austrā-

liju, visu zemes lodi; viņas sastopamas diezgan augstu zie-

meļos un arī karstos dienvidos, dzīvo kā dziļumos tā aug-

stumos, dažas sugas tikpat labi kalnos kā līdzenumos. Me-

žāji vai vasmaz koku augi ir viņu iemīļotākās uzturas vie-

tas, un lielākā daļa ir īsti koku dzīvnieki, kāmēr daži meklē

mājokli pašu raktās pazemes celtnēs. Parasti vāvere dzīvo

vientuļi, tomēr dažos apstākļos vāveres salasās lielākās vai

mazākās sabiedrībās, vismaz pāri dzīvo ilgāku laiku kopā;

atsevišķas sugas uzsāk, no barības līdzekļu trūkuma dzītas,

ceļojumus, kuros tās salasās kopā neskaitāmos, kara pul-
kiem līdzīgos baros.

Visas vāverītes kustas dzīvi, ātri un veikli, un tikpat

labi kokos kā uz zemes. Gandrīz visas kāpelē lieliski un

lec pār lieliem attāļumiem no viena koka uz otru. Viņa guļ
saritinājusies un labprāt uzmeklē ērtas guļas vietas; tā guļ
vai nu pazemes celtnēs vai koku dobumos, vai arī, beidzot,

ligzdās, kuras tā ir vai nu piemērojusi sev vai pati taisī-

jusi. Aukstos apgabalos dzīvojošās vāveres ar ziemas ie-

stāšanos vai nu izceļo vai iemieg nepārtrauktā ziemas miegā

un tādēļ salasa lielākus vai mazākus krājumus, kur vajadzī-
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bas gadījumā meklē barību. Viņu balss sastāv no svilpo-

šām, rūcošām, ņurdošām un šņācošām skaņām. Garīgās

spējas ir aprobežotas, priekš grauzēju rindas tomēr ievēro-

jamas. Starp maņām vislabāk attīstītas ir redze, dzirde un

osme; izceļas arī smalkā jušanas spēja, kura sevišķi labi re-

dzama pie laika pārmaiņām. Vāverītes ir uzmanīgas un

biklas vai bailīgas un bēg no mazākām briesmām, kuras vi-

ņām draud. Būdamas bailīgas un biklas, viņas tomēr pēc

iespējas aizsargājas, kad tās saķer, un ar saviem asiem zo-

biem nodara dziļus ievainojumus.
Lielākā daļa sugu, kā liekas, dzemdē vairāk kā reizi

gadā. Pa pārošanās laiku tēviņš bieži ilgāku laiku dzīvo

kopā ar mātīti un palīdz tai izveidot vairāk vai mazāk māk-

slīgu dzīvokli, kurā abi grib vēlāk novietot savus pēcnācē-

jus. Viena metuma bērnu skaits svārstās starp diviem un

septiņiem. Mazie nāk pasaulē gandrīz kaili un akli un tā-

dēļ tiem vajadzīga silta miga, rūpīga kopšana un mīlestība

no mātes puses. No ligzdas jaunas izņemtas vāverītes

ir pieradināmas bez sevišķām pūlēm, gūstā iztur ilgu laiku

un bez grūtībām.
Visas vāveres ēd augu vielas ar sevišķu labpatiku un

laikiem vienīgi tās, lai gan nenicina, tāpat kā daudzi citi

grauzēji, arī gaļas barību, uzbrūk vājiem zīdītājiem, cītīgi
medī putnus, nežēlīgi izlaupa to ligzdas un slepkavo, itin

kā kad tās būtu plēsēju dzīvnieki.

Lai gan vairāk vāverišu sugu ādas izmanto ādas iz-

strādājumiem, šur un tur ēd arī viņu gaļu, tomēr šis mazais

labums neatsver tos zaudējumus, ko vāverīte nodara mūsu

derīgiem augiem un putniem. Lielos, brīvos mežos var viņu
ciest, bet parku apstādījumos un dārzos viņas darbība ir

jāierobežo.

Lielākā tiesa no apakšdzimtas locekļiem pieder pie

dienas vāveru (Sciurus) ģints, kura iztrūkst tikai

Austrālijā. Visas šīs grupas sugas uzrāda izskatā, būvē,
dzīves veidā un savā būtībā tik lielu vienādību, ka pil-
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nīgi pietiek aprakstīt mūsu vāveres dzīves veidu, lai ie-

gūtu visas ģints dzīves veida ainu. Vāvere (Sciurus
vulgaris) ir viens no nedaudziem grauzējiem, ar kuru cil-

vēks ir sadraudzējies, un, neskatoties uz dažām viņas ne-

patīkamām īpašībām, tā ir ieredzēts istabas draugs, un arī

dzejniekam tā ir interesants objekts. Arī grieķi to ir ju-

tuši, un viņiem mums jāpateicas par tās nosaukumu, ar kā-

du tagad zinātne apzīmē vāverīti. „Arasti sevi apēnojošā"
ir šā grieķu vārda nozīme, un neviļus katrs, kas šī vārda

„Sciurus" nozīmi zin, domāpar mazo dzīvnieciņu, kā tas sēd

augšā, koku augstākās galotnēs.
Vāveres ķermeņa garums ir 25 cm., astes garums20 cm.

un skausta augstums 10 cm.; pieauguša dzīvnieka svars ir

drusku vairāk par pus mārciņu. Spalvas krāsa stipri mai-

nas vasarā un ziemā, ziemeļos un dienvidos, un bez tam ir

vēl sastopamas arī gadījuma pasugas. Vasarā krāsa ķer-
meņa virspusē ir brūngani sarkana, galvas sānos ar pelēku

piemaisījumu, ķermeņa apakšpusē, no žoda sākot, balta;
ziemā ķermeņa virspuse ir brūni sarkanā krāsā, ar pelēki
baltu spalvu piemaisījumu, apakšpuse baltā, bet Sibirijā un

Ziemeļeiropā bieži arī balti pelēkā krāsā, pat bez jebkādām
sarkana lāsmojuma zīmēm, kāmēr ziemas spalva ir līdzīga
mūsu vāverītes spalvai. Vācijas mežos ir sastopama arī

melna pasuga, kuru daži dabaspētnieki grib pieņemt par at-

sevišķu sugu, lai gan mēs ļoti noteikti varam apgalvot, ka

starp vienametiena bērniem atrodas gan sarkani, ganmelni

dzīvnieciņi. Ļoti reti ir sastopamas arī baltas vai planku-
mainas pasugas, ar pa pusei vai pilnīgi baltu asti un t. t.

Aste ir ļoti kupla un spalvas uz tās sakārtotas uz divām

pusēm ar celiņu pa vidu; ausi grezno pušķis garu spalvu,

kāju pēdas ir kailas.

Mūsu vāverīte ir tikpat labi pazīstama grieķiem un

spāniešiem, kā sibiriešiem un laplandiešiem. Viņas izpla-
tības apgabals sniedzas cauri visai Eiropai, iet pār Kaukāzu

uz Uraliem cauri visai Dienvidsibirijai līdz Altajiem un

Aizāzijai. Kur koki sastopami, un sevišķi, kur koki iz-

veido mežus, tur viņas droši netrūkst; bet viņa nav visur

un ari visos gados vienādi bieži sastopama. Augststumb-
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raini, sausi un ēnaini meži ir viņas vismīļākās uzturēšanās

vietas, slapjums un saules gaisma ir viņai vienādi pretīgi.
Kad augļi un rieksti jau ir nogatavojušies, viņa apmeklē
sādžu dārzus, tomēr tikai tos, kurus tīrumā augoši koki vai

krūmi savieno ar mežu. Tur, kur nogatavojas daudz egļu
un priežu ciekuržu, tur viņa apmetas uz pastāvīgu dzīvi un

ceļ vienu vai vairākus dzīvokļus, parasti vecās vārnu ligz-

dās, kuras tā mākslīgi pārveido. īsākiem uzturēšanās brī-

žiem viņa izmanto atstātās žagatu, vārnu un plēsīgo putnu

ligzdas tādas, kādas tās ir; dzīvokļi, kuri kalpo kā nakts

mājokļi, aizsargs pret nelabu laiku, vai dzemdēšanas gadī-

jumiem, tiek ierīkoti pilnīgi no jauna, lai ganbieži no putnu
sanestā materiāla. Koku dobumus, it sevišķi dobumainus

stumbrus, viņa arī lapbrāt apmeklē un vajadzības gadījumā
izveido arī te mājokli. Brīvās ligzdas atrodas cieši klāt pie
koka stumbra; ligzdas apakša ir izveidota tāpat kā lielāku

putnu ligzdas, bet no virsus tā pārklāta ar žagatas ligzdai

līdzīgu lēzenu konusveidīgu jumtu, diezgan biezu, lai pa-

sargātu pilnīgi no lietus iekļūšanas. Galvenā ieeja ir ierī-

kota no sāniem, parasti austrumpusē, mazliet mazāks cauru-

miņš bēgšanai ir ierīkots pie paša zara. Ligzdas iekšpusē

maigas sūnas vai ķērpji izveido mīkstu paklāju. Ārpuse
sastāv no tievākiem vai resnākiem žagariem, kuri ir sapīti.
Vārnas atstāto .cieto, ar zemi un mālu izklāto pamatu se-

višķi labprāt izlieto vāvere kā pamatu savai ligzdai.
Mundrais dzīvnieciņš, bez šaubām, ir mūsu mežu gal-

venais krāšņums. Mierīgā, labā laikā vāvere kustas bez

pārtraukuma un cik iespējams kokos, kuri tai vienmēr

sniedz barību un patvērumu. Pie gadījuma viņa nokāpj arī

no koka stumbra zemē, aizskrej līdz nākošam kokam un

kāpj, bieži tikai pa jokam, atkal augšā; bet kad viņa grib,
tā var arī zemi pavisam neaizskārt. Viņa ir mūsu mežu

pērtiķis, un tai ir tās pašas īpašības, kas atgādina šo untu-

maino dienvidnieku. Ir zināmi tikai ļoti nedaudzi zīdītāji,
kuri ir vienmēr tik mundri un tik īsu laiku paliek vienā un

tanī pašā vietā, kā vāverīte kaut cik ciešamā laikā. Pastā-

vīgi viņa iet no koka uz koku, no galotnes uz galotni, no za-

ra uz zaru, pat uz zemes viņa ir sveša, lēna un neveikla.



Nekad viņa neiet soļiem vai neskrej rikšiem un vienmēr lec

lielākiem vai mazākiem lēcieniem uz priekšu, pat tik ātri,
ka sunim ir grūti viņu panākt un cilvēkam pēc īsas skrie-

šanas no vajāšanas ir jāatsakās. Tomēr viņas īstā veiklība

ir redzama tikai kāpelēšanā. Ar neticamu drošumu un āt-

rumu viņa slīd pa koku stumbriem uz augšu, pat pa visglu-
dākajiem. Garie un asie kāju pirkstu nagi te izdara lie-

lisku pakalpojumu. Viņa iecērtas koka mizā un vienmēr ar

visām četrām kājām uz reizes. Tad ar jaunu ieskrējienu
taisa nākošo lēcienu un šaujas tāļāk uz augšu, bet lēciens

seko lēcienam tik ātri, ka kāpšana uz augšu notiek bez pār-
traukumiem un izskatās tā, itin kā kad dzīvnieks slīdētu

pa stumbru uz augšu. Kāpelēšanas kustības rada tāļu dzir-

dāmu čabešainu, kurā atsevišķu lēcienu nevar atšķirt. Pa-

rasti vāvere kāpj neapstādamās līdz pat koka zariem, nereti

arī līdz pašai galotnei; tad skrej pa kādu horicontālu zaru

un no tā gala lec uz kādu citu zaru, no 4—5 metru atsta-

tuma, pie tam vienmēr no augšas uz apakšu. Cik pie lek-

šanas vajadzīga ir viņas divrindaini spalvainā aste, tas re-

dzams no nežēlīgā mēģinājuma, kur sagūstītai vāverītei

nocirta asti; tad novēroja, ka sakropļotais radījums neva-

rēja lēkt pat pus tik tāļu, kā agrāk. Lai gan vāverītes

ķetnas nevar to izdarīt, ko dara pērtiķu rokas, tomēr tās ir

pietiekoši spēcīgas dzīvnieku noturēt uz līgojošamies za-

riem, un vāvere ir daudz par veiklu, lai izdarītu kādu kļū-
dainu lēcienu vai arī nokristu no zara, kuru tā ir izvēlēju-
sies. Tiklīdz zara galotni sasniegusi, tā to saķer tik ātri

un cieši, ka zara līgošanās to vairs neapgrūtina, un skrej

nu ar savu patīkamo veiklību ārkārtīgi ātri atkal uz cita

koka stumbru. Arī peldēt viņa prot lieliski, lai gan ne lab-

prāt iet ūdenī. Ir pūlējušies vienkāršo peldēšanas darbību

pēc iespējas nedabīgi izskaidrot, un ir sadzejots, ka pa-

priekšu vāverīte ieliekot ūdenī gabalu koka mizas, kas esot

viņas laiva un paceltā aste esot masts un buras; vāverīte

tomēr peld tāpat kā visi pārējie uz sauszemes dzīvojošie

zīdītāji un sevišķi grauzēji.
Ja vāverīti netraucē, tad viņa savos klejojumos vien-

mēr meklē barību. Skatoties pēc gada laikiem, viņa ēd aug-
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Sentpola vāvere (Sciurus Pauli).



Pundurpele (Mus minutus).



ļus vai sēklas, pumpurus, zarus, mizas, ogas, graudus un

sēnes. Viņas galvenā barība tomēr paliek egļu un priežu
sēklas, pumpuri un jaunie dzinumi. Viņa nokož mūsu skuju
koku ciekuržus pie kāta, ērti atsēstas uz pakaļkājām, paceļ
ciekurzi ar priekškājām pie mutes, to nepārtraukti groza

apkārt un ar saviem lielajiem zobiem nokož vienu zvīņu pēc

otras, līdz kāmēr parādās sēkla; to tā ar mēli uzceļ un pie-
vada mutei. Sevišķi skaisti izskatās, kad viņai ir pietie-
košā daudzumā rieksti, viņas vismīļākā barība. Riekstus

viņa vislabprātāk ēd tad, kad tie ir pilnīgi nogatavojušies.

Viņa paņem veselu ķekaru, izvelk vienu riekstu, saķer to ar

priekškājām un ar neticāmu ātrumu riekstu šurp un turp

grozīdama, uz šuves ar nedaudziem kodieniem izkož čaulā

caurumu, līdz kāmēr rieksts sadaļas divos vai vairākos ga-

balos; tad izloba kodolu un ar dzerokļiem to sadrupina, tā-

pat kā visus ēdienus, kurus šis dzīvnieks uzņem. Rūkti

kodoli, kā piemēram mandeles, ir vāveres ģifts; divu man-

deļu pietiek, lai to nogalinātu. Bez sēklām un graudiem
vāvere ļoti kaislīgi ēd arī brūklenāju un mellenāju lapas,
kā arī sēnes (pēc Ču d i arī trufeļus). Augļus tā neciena,
un ābolus un bumbierus ēdot pat noplēs sulīgo daļu nost, lai

nokļūtu pie sēklām. Diemžēl viņa ir arī liela olu cienītāja,
izposta visas ligzdas, kuras ta atrod savos ceļojumos, un

nesaudzē arī jaunos putniņus, uzdrošinās pat ķerties klāt

veciem.; Lenčs kādai vāverei atņēmis pieaugušu pelēko

strazdu, kurš nebij viss slims vai nevarīgs, bet tik spē-

cīgs, ka pec atbrīvošanas tūlīņ aizskrēja projām; arī citi

novērotāji šo par nevainīgu uzskatīto grauzēju bieži pienā-
kuši par laupītāju ar slepkavīgām tieksmēm, kurš nesaudzē

nevienu mazāku mugurkaulnieku no pirmajām divām kla-

sēm, šachts (Schacht) reiz atradis vāveres ligzdā pat
kurmi.

Kad vāverei ir pieejama barība bagātīgā mērā, tā ievāc

krājumus vēlākiem, bēdīgākiem laikiem. Dobumainu koku

un sakņu spraugās un caurumos, pašas izraktās alās, zem

krūmiem un akmeņiem, kādā no savām ligzdām vai līdzīgā
vietā vāvere ierīko savu noliktavu un bieži nes uz to no

lieliem attālumiem riekstus, graudus un augļu kauliņus.
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Dienvidaustrumu Sibirijas mežājos vāveres uzkrāj arī sē-

nes, un pie tam visai īpatnējā kārtā. „Viņas," saka Radde,

„ir tik mazā mērā patmīlīgas, ka savus sēņu krājumus ne-

noslēpj, bet uzdur sēnes uz koka skujām vai vasaras egļu
mežos uz maziem zariņiem, liek tām tur izžūt un atstāj
kādam savas sugas biedrim bada laikā par barību. Sēņu
uzglabāšanai tiek izvēlēti vecu koku kroņi vai arī vēl bie-

žāk cieši kopā augošie kociņi zem lielajiem skuju kokiem."

Ar šo gādāšanu ziemai vāveres izrāda, cik ārkārtēji

jūtīgas tās ir pret laika pārmaiņām. Tiklīdz saule sāk spī-
dēt siltāk nekā parasti, tās karsto pusdienas laiku noguļ
savā ligzdā un skraida apkārt pa mežu tikai agrās rīta un

vakara stundās; vēl vairāk tās baidās no lietus gāzēm,

stipriem pērkona negaisiem, vētrām un sevišķi sniegpute-

ņiem. Var viegli uztvert, ka viņas nomana laika maiņas
tuvošanos. Jau pus dienu pirms nepatīkamā laika iestā-

šanās tās izrāda nemieru, pastāvīgi lēkājot apkārt pa ko-

kiem un izdodot īpatnējas svilpjošas un klakšķinošas ska-

nas, kuras parasti dzird tikai lielākā uzbudinājumā. Tik-

līdz sāk rādīties pirmie slikta laika vēstneši, tās ievel-

kas savās ligzdās, bieži pat vairākas vienā ligzdā, un, iz-

ejas caurumu negaisa pusē rūpīgi aizbāzušas un omulīgi sa-

ritinājušās, ļauj sliktajam laikam aizjoņot tām garām.

Aukstajā Sibirijā pēc dzīvās kustības rudenī, reizē ar zie-

mas tuvošanos, vāveres uzrāda pamazām pieaugošu kū-

trumu, kurš var izvērsties pat par negaru ziemas miegu.
No sākuma tās atstāj savu ligzdu tikai uz dažām stundām

dienā, vēlāk veselām dienām neatstāj to nemaz, tā kā med-

niekiem nākas, viņas medījot, piesist ar cirvi pie koka, lai

tās aizbaidītu no ligzdas vai .koka dobuma. Arī mūsu ze-

mēs vāveres bieži dienām guļ savā ligzdā; pēdīgi bads tās

tomēr izdzen, un tad viņas vispirmā kārtā apmeklē savu no-

liktavu, kurā tās uzglabā pārtiku ziemai. Slikts rudenis ir

bieži viņām par postu, jo tad tās pārāk agri iznīcina savus

ziemas krājumus. Ja tad iestājas kautcik stingrāka ziema,
tad liels daudzums vāverišu iet bojā. Dažas savas nolikta-

vas vāveres aizmirst, pie citām dziļais sniegs traucē pie-

kļūt, un tā notiek, ka mundrie dzīvnieki mirst tieši bada
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nāvē. Te guļ viena un tur otra beigta savā ligzdā vai,
spēkus pazaudējuse, nokrīt no koka galotnes, un meža

caunei tad ir vieglāk kā citā laikā atrast savu galveno ba-

rību. Ozolu un sarkano skābaržu mežos vāverītes ir vēl

vislaimīgākās, jo bez zīlēm un riekstiem, kas karājas za-

ros, nobiruši augļi izrokami lielā daudzumā arī no sniega,
un te vāveres ir arvien labi pārtikušas.

Mūsu apgabalos vāveres tikai retumis pārceļo lielākus

attāļumumus. Augstākais, tās pāriet no viena meža otrā,

pa ceļam apmeklējot tik daudz koku un krūmu, cik vien

iespējams, lai tos izmantotu. Turpretim ziemeļos, sevišķi

Sibirijā, vāveres ikgadus izdara vairāk vai māzāk kārtī-

gus ceļojumus, pārceļo pie tam arī pa apgabaliem, kur nav

koku, pārpeld straujas upes un strautus un pāriet pāri

kalniem, no kuru augstumiem tās citādi izvairās. Novē-

rotājs, kuram gadās apmeklēt dienvidaustrumu Sibīrijas
mežus, dažreiz vēlā rudenī pārsteigts pamana ciedru prie-
dēs lielu daudzumu vāveru, kuras tur mielojas pie šo koku

nobriedušajiem ciekuržiem; ja ceļojošās vāverītes būtu

tikai drusku novirzījušās no sava ceļa, tās neatrastu ciedru

priežu audzes, bet būtu nokļuvušas ar barību nabagos pichtu

mežos vai arī klajās lapu koku audzēs, kur citas vāveres

tām maz ko atstājušas pāri. Tikai ja pētnieks vairākus

mēnešus paliek taī pašā vietā, tas sāk saprast, ka vāveru

ceļojumi nav nejauši un ka dzīvnieki te vadās ne no tā

saucamā instinkta, bet ka tie labi pārzin savus apgabalus
un zin, kur atrodami ciedru priežu nobriedušie riekstiņi.

~Ja arī," kā R a d d c raksta, „vāveru ceļojumi rudeņos
ir diezgan parasti un ilgstoši, kuros dzīvnieki noceļo lielus

gabalus, tomēr tikai reti sastop cieši kopā lielākus vāveru

daudzumus. Viņas neiet uz priekšu kā lemmingi labi sakār-

totos gājienos, bet klejo viegli sagrupētos un izklaidētos

baros pa kalniem un lejām, līdz apstāšanās vieta ir atrasta.

Ir visai reta parādība, ja vāveres ciešāki kopā lielos gāiie-
nos iet uz priekšu zināmā noteiktā virzienā. Tas notika,

piemēram, 1847.gada rudenī pie Krasnojarskas, kad daudzi

tūkstoši vāveru pārpeldēja Jeņisejas straumi; tās tika

sistas pat pilsētas ielās."
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Naktij iestājoties pastāvīgi vienā vietā dzīvojošā vā-

vere atgriežas savā ligzdā un guļ, kāmēr ir tumšs, bet

vajadzības gadījumā prot izpalīdzēties arī naktī. Lenčs

reiz naktī lika diviem strādniekiem aiznest uz mežu garas

trepes un piesliet tās pie koka, kurā atradās ligzda ar jau-
nām vāverītēm. Viss notika tik klusu, cik vien iespējams.
Laterna palika lejā pie ļaudīm, un Lenčs uzkāpa pa trepēm
pie ligzdas. Tiklīdz viņš aizskāra ligzdu rokām, iedzīvo-

tāji vēja ātrumā metās no tās ārā; divas vāverītes uzskrēja

pa stumbru uz augšu, viena nolaidās uz leju, viena nolēca

zemē, un acumirklī viss bij atkal pilnīgi klusu.

Vāveres sauciens uztraukumā ir diezgan skaļš „duk,

duk"; labsajūtā vai pie vieglas nepatikas ta izdod savādu

skaņu, kuru ar valodas balsieniem nevar labi atdarināt

un kura vairāk līdzinās ņurdēšanai. Sevišķu prieku vai

uztraukumu vāvere izpauž ar svilpieniem.
Visas maņas, sevišķi redze, dzirde un osme, ir asas;

jāpieņem tomēr, ka arī jušanas spēja vāverei ir ļoti laba,

jo pretējā gadījumā tā tik labi nenojaustu laika maiņu, un

tāpat, kā rāda novērojumi pie gūstā tūrētiem dzīvniekiem,
arī garša ir labi attīstīta. Par labu garīgai apdāvinātībai
runā labā atmiņa, kura raksturo vāveri, kā arī viltība un

saprāts, ar kādu tā izvairās no saviem ienaidniekiem. Zi-

beņātrumā viņa pieskrien lielākam no tuvējiem kokiem,

gandrīz arvien skrien pa stumbru uz augšu no pretējās pu-

ses, līdz sasniedz pirmo zarojumu, parādās lielākais tikai

ar savu galviņu, piespiežas un slēpjas aiz koka cik vien

iespējams un mēģina aizbēgt tik nepamanīti, cik vien var.

Vecākas vāveres pārojas pirmo reizi martā, jaunākas
drusku vēlāk. Mātīte šinī laikā pulcē ap sevi desmit un

vēl vairāk tēviņu, kuri tad mīlēstības lietās izcīna ne vienu

vien asiņainu cīņu. Laikam arī te atalgojumu saņem droš-

sirdīgākais; mātīte padodas stiprākam, kādu laiku tam

pat acīmredzot pieķeras uzticīgā mīlestībā, četras nedē-

ļas pēc pārošanās mātītē vienā no vislabāk novietotām

un vismīkstāk izliktām ligzdām dzemdē trīs līdz septiņus

mazuļus, kurus tā maigi mīl un kuri apmēram deviņas die-

nas ir akli.' Koku dobumi no vāveru mātītēm liekas vis-
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vairāk iecienīti; pēc Lenca vārdiem, vāveres ierīko savus

midzeņus arī strazdu būdās, ja tās atrodas tuvu mežam

stāvošos kokos; šādas būdas pirms tiek krietni izklātas,
kā arī viņu ieejas caurums palielināts par pietiekoši ērtu

ieeju; tam nolūkam mātīte graužot šauro caurumu papla-
šina. „Pirms jaunās vāverītes piedzimušas un kamēr

māte tās zīda/ saka Lenčs, „vecās vāveres piemīlīgi un

jautri spēlējas ap savu ligzdu. Kad mazās vāveres izlien

no midzeņa, tad apmēram piecas dienas, ja laiks ir labs, visa

ģimene pa koku zariem spēlējas, lēkā, spiedz, murkšķ, slēp-

jas un dzenājas; pēc tam piepeži ģimene nozūd un ir pār-

vilkusies uz tuvējo egļu mežu."

Ja vāveru mātīti viņas ligzdā sāk traucēt, tad, kā zēni

to ļoti labi zin, ta pārnes savus bērnus uz citu ligzdu, bieži

diezgan tāli prom. Tāpēc, ja grib jaunās vāverītes izņemt,
jābūt ļoti uzmanīgam, un nekad nevar apbērnojušās vā-

veru mātītes ligzdu izmeklēt pirms tā laika, kad bērnus jau
var izņemt. Kad jaunās vāverītes izvestas no ligzdas, mā-

tīte un varbūt arī tēviņš vēl vairākās dienas piegādā tām

barību; pēc tam vecāku pāris atstāj jauno saimi viņas
liktenim un stājas pie otras pārošanās. Mazās vāverītes

paliek vēl kādu laiku kopā, jautri spēlējas savā starpā un

ātri vien iemanās veco vāveru parašās. Jūnijā vecajai
vāverei jau ir otrreiz bērni, parasti par dažiem mazāk

nekā pirmo reiz; un kad arī tie pieauguši tik tāļu, ka var

lēkāt pa kokiem kopā ar māti, pēdējā līdz ar jaunajām
vāverēm pievienojas sava pirmā metiena bērniem, un tad

var redzēt visu baru kopā, dažreiz 12 līdz 16 vāveres, ku-

ras visas dzīvo vienā un taī pašā meža stūrītī.

Vāvere ir ļoti tīrīgs dzīvnieks: tā laiza un tīra sevi

bez apstājas. Kā savus tā savu bērnu izkārnījumus ta

nekad neatstāj ligzdā vai nakts miteklī, bet arvien nomet

lejā pie koka stumbra. Šī iemesla dēļ vāvere ir sevišķi
piemērota turēšanai istabā, šādam nolūkam izņem no

ligzdas jaunās vāverītes, kad tās jau ir pus pieaugušas, un

baro tās ar pienu un baltmaizi līdz tām, pieaugušām, var

sākt dot cietāku barību, kā riekstus, sēklas un t. t. Ja
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mājā ir labas dabas zīd!joša kaķene, tad var tai likt zīdīt

mazās vāverītes; tādā kārtā pēdējās tiek pie apkopšanas,
kādu cilvēks tām nekad nevar sniegt.

Jaunībā vāverītes ir mundri, jautri un nekaitīgi dzīv-

nieciņi; viņas ļoti labprāt ļaujas sevi glaudīt un auklēt.

Viņas pazīst un mīl savu kopēju un ir zināmā mērā izmā-

camas; viņas, piemēram, saucienam seko. Par nožēlošanu

visas, pat visrāmākās vāveres ar vecuma iestāšanos top
ļaunas un niknas, un sevišķi pavasarī, pa pārošanās laiku

viņām nemaz nevar uzticēties. Brīvi skraidīt apkārt pa

istabu un sētu tām nevar atļaut, jo viņas visu iespējamo

aposta, pārmeklē, nogaršo un aiznes, tādēļ viņas tur kādā

ar skārdu izsistā būrītī, lai tas par daudz ātri nekristu par

upuri asajiem nagiem. Labsajūtas noteikums ir tas, ka

asie nagi. tām ir jānotrulina uz citiem priekšmetiem, jo
citādi viņi izaug pārlieku gari, un vāverītei tad nav iespē-

jams barību sadrupināt un arī vispār ēst. Tādēļ arī viņai
dod barībā daudz cietu vielu, sevišķi riekstus, egļu ciekur-

žus vai arī koka bumbiņas un koka gabaliņus; taisni tie

paņēmieni un tas veids, kā viņa ēd, ir galvenais uzjautri-

nājums, ko sagūstītā vāvere vispār var sniegt. Graciozi

ar abām priekšējām ķepām viņa saķer pasniegto barību,
uzmeklē drošu vietu, nosēstas, uzsit asti sev pāri un grau-

žot skatās viltīgi un modri apkārt; pēc noturētās maltī-

testā notīra purniņu un asti, pēc kam priecīgi un skaisti

pērtiķveidīgiem lēcieniem lēkā apkārt. Šīs mundrās kustī-

bas un ārkārtējā tīrība ar tiesību viņu nostāda pie vispa-

tīkamākajiem grauzējiem, kurus var turēt gūstā.

Meža caune ir vāverītes visbīstamākais ienaidnieks.

Lapsai tikai reti izdodas pie vāverītes pielīst; no vanagiem
un lielām pūcēm viņa izbēg tā, ka tanī acumirklī, kad putns
tai grib ķerties pie rīkles, viņa ātri skrūvveidīgā linijā

skrej pa stumbru. Kamēr putniem skrejot ir jātaisa daudz

lielāks līkums, tikmēr vāverīte sasniedz kādu dobumu vai

kādu kuplu galotni, kur var paslēpties. Citādi tas ir, ja
tai jābēg no meža caunes. šis slepkavot kārais radījums

kāpelē gandrīz tikpat labi kā viņa upuris un vajā pēdējo

visur, koku galotnēs tikpat labi kā uz zemes, lien tam pa-
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kaļ pat dobumos, kuros vāvere iebēg, vai arī biezsienainākas

ligzdās. Bailīgi klakšķinādama un svilpdama vāvere bēg
no caunes; veiklais laupītājs dzenas tai droši pakaļ, un

abi pārspēj viens otru lieliskajos lēcienos. Vāveres vie-

nīgā iespējamība glābties ir viņa spēja neievainotai lēkt no

augstāko koku galotnēm zemē un tad kādu gabalu skriet

pa zemi, tad atkal sasniegt jaunu koku un labos apstākļos
spēli vēl reiz atkārtot. Tādēļ arī redz, ka ja meža caune to

vajā, tad vāverīte cik iespējams ātri skrej uz augšu un

vienmēr noteikti minētā skrūvveidīgā linijā, jo tad stumbrs

to vairāk vai mazāk apsedz. Meža caune centīgi rāpjas
tai pakaļ, un tiešām neticami ātri abas uzkāpj augstākās
galotnēs. Liekas, jau caune ir tai pie rīkles — te ar mil-

zīgu lokveidīgu lēcienu vāvere lec no augstās galotnes gaisā

izstiepj visus locekļus un nodrāžas zemē, nonāk te vesela

un nu bailīgi steidzas, cik ātri spēdama, prom, lai uzmeklētu

labāku paslēptuvi. To meža caune nevar pakaļ taisīt; ne-

skatoties uz to, vāvere tomēr bieži krīt tai par upuri, jo
caune medī tik ilgi, kamēr upuris paliek bez elpas un tad

padodas. Jaunās vāverītes ir daudz vairāk padotas bries-

mām nekā vecās. Tikko izvestās vāveres
,

kā es varu ap-

galvot no personīgiem piedzīvojumiem, var pat veikls cil-

vēks kāpelējot saķert. Kā zēni, mēs uzmeklējām šādas

jaunas vāverītes, kāpām pie viņām kokos, un vairāk kā

reizi vienaldzība, ar kuru vāvere mums tuvojās, iegrūda
to postā. Tiklīdz mēs bijām sasnieguši zaru, uz kura vā-

vere sēdēja, tā bij jau zuduse. Mēs zaru stipri kratījām
uz augšu un leju un izbaidētā vāverīte parasti domāja tikai

par to, kā stingrāk saturēties, lai nenokristu. Mēs rāpā-

mies tālāk un tālāk uz zara galu, vienmēr to kratīdami,
līdz kamēr ar ātru ķērienu varējām dzīvnieku saķert. Viens

kodiens vairāk vai mazāk mums nebij toreiz no svara, jo
arī bez tam mūsu pieradinātās vāveres mūs bieži ar tādiem

apbalvoja. Pēdējās, kad tās bij tikušas vaļā un aizbēgu-

šas, es vienmēr saķēru ar jau minēto paņēmienu.
Pie Lēnas upes no marta sākuma līdz apriļa vidum

zemnieki nodarbojas tikai ar vāveru ķeršanu, un dažs labs

uzliek vairāk par tūkstošu lamatām. Pēdējās sastāv no
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ir piestiprināts vārīts zivs gabaliņš. Ja vāvere pieskaras

pie šīs ēsmas, tad to augšējais dēlis nosit. Tunguzi viņas
šauj ar trulām bultām, lai ādu nesamaitātu, vai arī lieto

tievstobrainas šautenes ar lodēm zirņa lielumā un šauj vā-

veru galvā. Pēc Rad dc s mutiskiem ziņojumiem vāveru

medības dienvidaustrumu Sibirijā ir tikpat interesantas

cik uzbudinošas. Medījuma daudzums mednieku apmierina
un atalgo, bet mežos dzīvojošie dzīvnieki, piemēram tīģers
un lācis, visu laiku to tur uztraukumā. Skaistākās ādas

nāk no Sibirijas un Laplandes. Ādu vēderdaļa der dārgiem
ādu izstrādājumiem, ar kuru tirdzniecību nodarbojas liels

skaits cilvēku. Astes spalvas izlieto labām pindzelēm. Pa-

zinēji labprāt visur ēd balto, maigo, garšīgo vāveres gaļu.
Senās tautas iedomājās, ka vāveres smadzenes un gaļa

esot spēcīgs ārstniecības līdzeklis, un lauku iedzīvotāji vēl

šo baltu dienu tic, ka sadedzinātu vāverišu tēviņu pulveris
esot labākais ārstniecības līdzeklis slimiem ērzeļiem, bet

vāverišu mātīšu pulvers — slimām ķēvēm. Daži jokdari
un virves dejotāji pieturas pie aplamiem uzskatiem, ka

vāveru smadzeņu pulvera baudīšana nodrošinot pret galvas

reibšanu, un tādēļ tie vāveres ķer, lai bīstamos lēcienos

būtu droši. Tomēr vajāšana, kuru šis dzīvnieks cieš no

cilvēku puses, ir tikko vērā ņemama. Viņas mīlīguma un

veikluma dēļ to lutina vairāk, nekā viņa to ir pelnījusi.

„Cik mīļš arī šis dzīvnieks," saka brāļi Mi 11er i

(Mūller), „arī neizliekas garām ejoša novērotāja acīm

mūsu mežos, birzēs un dārzos, viņš tomēr dziļākam pētnieka

un zinātāja skatam parādās kā kaitīgs ar savu barošanos:

pēdējā ir tikai postoša. Agrā pavasarī un vasaras sākumā

vāvere nodara lielu postu koku augumiem. Pēc mūsu no-

vērojumiem, vāvere nokož jaunām priedēm un eglēm lielu

daudzumu sānu un galotņu dzinumu, tā ka augšanu jūtami
aizkavē un pareizu stumbra izveidošanos vai nu ierobežo

vai pilnīgi aizkavē. Šo galotņu nokošanu var novērot pla-
šos mežu apgabalos, dažreiz vairākos kvartālos no vietas,

pie kam apkosti ir koki līdz 5 metru augstās audzēs, šī

postījuma cēlonis ir pietiekošas barības trūkums. Pum-
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pūrus vāverite galvenā kārtā kož pavasarī, jo tie tad aiz

sulu daudzumair barojošāki un vilinošāki. Ka vāverei ļoti
patīk koku gremzdi, to var sevišķi labi redzēt no tā, ka tā

bieži gredzenveidīgi apgrauž stumbrus. Egļu, vasaras egļu,

baltegļu un priežu stumbriem vāvere apgrauž mizu spira-
liski visapkārt vai arī atsevišķu taisnstūru veidā, no ka

koki, sevišķi jaunās skuju koku audzēs, katru reizi iet bojā.
Arī nokosto dzimumu rašanās, par kuru tik daudz ir sprie-

delēts, jāpieraksta vienīgi vāverei; senāk domāja, ka pie

viņu izcelšanās vainīgi krustknābji, kā arī uzskatīja tos par

vēja un vētru bojājuma sekām; vecais Bechsteins

pat naivi domāja, ka tie ir no kāpjošās sulas spiediena no-

sviesti dzinumi. Sevišķi klusās rītā stundās vāvere mēdz

nokost viengadējus egļu dzinumus, nododamašo savu posta
darbu ar lielo daudzumu dzimumu, kuri mētājas ap stumb-

riem."

Ja te vēl pieskaita augšā minēto laupīšanas kāri un

ligzdu postīšanu, kuru vāvere paveic ar tikpat lielu kāri kā

veiklību, tad jāpiekrīt brāļiem Mi 11eri c m (Muller), kad

tie šo dzīvnieku uzskata pa noteikti kaitīgu un nopietni ie-

teic, ķerties pie vāveru skaita samazināšanas.

Dienas vāverēm piebiedrojas naktī dzīvojošā lid-

vāvere (Pteromvs). Viņa atšķiras galvenā kārtā ar to,

ka viņas kājas ir savienotas ar platu lidādu. Šis krītamais

sirmis dod lidvāverei iespēju viegli izdarit ļoti ievērojamus
lēcienus šķībā virzienā no augšas uz leju un sastāv no cietas

ādas, kura ir piestiprināta pie priekšējiem un pakaļējiem
locekļiem un abām ķermeņa pusēm; tās virspuse ir apklāta

biezu, bet apakšpuse retu spalvu. Kaula piesis pie rokas

pamata vēl sevišķi atbalsta lidādas priekšējo galu. Aste

der kā stipra stūre un ir vienmēr stipra.

Taguams (Pteromvs Petaurista) ir visas dzimtas

lielākais loceklis un ar saviem ķermeņa samēriem ir gan-
drīz līdzīgs māju kaķim; viņa ķermeņa garums ir 60 cm,
astes garums 55 cm un skausta augstums 20 cm. Ķerme-
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nis un kakls ir īsi, galva samērā maza un purns smails.

Pakaļējās kājas ir ievērojami garākas par priekšējām. Lid-

plēve sākas pie priekškājām, stiepjas gar ķermeņa sāniem

uz leju un piestiprinās pie pakaļkājām, no kurienes ta pa-
garināta līdz astei mazā ādas krokā. Miera stāvoklī lidāda

ir piespiesta pie ķermeņa un atdalās plēksnveidīgi tikai tur,
kur tā ar piesim līdzīgo kaulu ir piestiprināta pie rokas

pamata. Galvas virspuses, muguras un astes pamata krāsa

ir maisījums no pelēkas un melnas krāsas, kas ceļas no tā,
ka dažas atsevišķas spalvas ir melnā, citas galotnē balti

pelēkā krāsā. Visa ķermeņa apakšpuse ir netīri bālgani
pelēkā krāsā, kura uz ķermeņa vidu paliek drusku gaišāka.
Lidāda virspusē ir melni brūnā līdz kastaņu brūnā krāsā,
tās malas gaišā pelnu pelēkā krāsā; apakšpuse ir pelēka ar

vieglu dzeltenīgu piemaisījumu. Kājas ir iesarkani kastaņu
brūnas vai iesarkani melnas; aste ir melna.

Austrumindijas cietzeme, sevišķi Malabara, Malaka

un Siāma ir taguana dzimtene. Taguans dzīvo tikai bie-

zākos mežos un vienmēr kokos, vientuļi vai pārī ar savu

mātīti. Dienu viņš guļ dobumainos kokos, naktī nāk laukā

un kāpelē un lēkā ar ārkārtīgu ātrumu, veiklumu un dro-

šību pa koku galotnēm vai ar ļoti lieliem lēcieniem uz tuvā-

kajiem kokiem, vienmēr no augšas uz leju. Te viņš izpleš
horicontali savas kājas un caur to izstiepj lidādu kā platu
krītamo širmi. Asti tas izlieto par stūri, un ta viņam arī

palīdz ar piepēžiem pagriezieniem lēciena vidū skriešanas

virzienu mainīt. Apgalvo, ka viņa lēcienu ātrums, kā arī

vispār viņa kustību ātrums esot ārkārtīgi liels, tik liels,
ka acs tam tikko varot sekot. Starp viņa maņām diezgan
attīstītas ir dzirde un redze, pārējās ir daudz nepilnīgāk
attīstītas. Savā garīgā būtībā viņš ļoti atšķiras no īstajām
vāveritēm. Viņam ir daudz mazāk prāta, tas ir vēl bailī-

gāks un biklāks nekā viņa dienu mīlošie radinieki.

Ziemeļos dzīvo lidvāveres ar divrindaini spalvainu,

garu, kuplu asti. No šīm lidvāverēm viena suga dzīvo arī

pie mums; ta ir parastā lidvāvere, kuru Austrum-

Sibirijas tautas sauc arī par v mk i jeb omke (Pteromvs

volans), kurš apdzīvo Austrumeiropas ziemeļu daļu un gan-



drīz visu Sibiriju. Dzīvnieks ir ievērojami mazāks, nekā

mūsu vāverīte, ķermeņa garums ir tikai 16 cm, astes ga-

rums 10 cm, bet ar visām spalvām 13 cm. Biezais un mīk-

stais zīdveidīgais spalvojums vasarā ķermeņa virspusē ir

palsi brūnā krāsā, lidāda un kāju ārpuses tumši pelēki
brūnā krāsā, ķermeņa apakšpuse baltā, aste pie pamata
palsi pelēkā, bet galā gaiši rūzganā krāsā. Lidvāvere ap-

dzīvo lielākus bērzu mežus vai jauktus mežus, kuros aug

kopā egles, priedes un bērzi. Bērzi, kā liekas, ir viņas
dzīves vajadzība; uz to norāda arī spalvas krāsa, kura vi-

sumā tikpat labi līdzinās bērza mizai, kā mūsu vāverites

krāsa egles un priedes mizai. Lidvāvere aizvienam paliek
retāka un ir jau no daudziem apgabaliem, kuros viņa agrāk

bij ļoti bieži sastopama, gandrīz pilnīgi izskausta.*)

As ap an s (Pteronrys volucella), kā šo lidvāveri sauc

Ziemeļamerikā, ir gandrīz mazākā šis ģintas suga; viņa
ķermeņa garums, ieskaitot 10 cm garo asti, ir tikai 24 cm.

Mīkstais un maigais spalvojums ķermeņa virspusē ir dzel-

tēni brūngani pelēkā krāsā, kakla sānos gaišākā krāsā,
ķepas ir sudrabbaltas un visa ķermeņa apakšpuse dzelteni

balta, aste pelnu pelēka ar brūnganu sarmojumu, lidāda

melna ar baltām malām, acis melngani brūnas. Dzīvnieks

dzīvo sabiedrībām mērenās un siltās Ziemeļamerikas me-

žos, to diezgan bieži atved arī pie mums; tas iztur gūstā

pie labas kopšanas gadiem ilgi bez redzamām ļaunām sekām

un būrīšos pat vairojas.
Dienu ši lidvāvere pavada savā būrītī paslēpusies un

kamolā saritinājusies. No miega noreibušais dzīvnieks at-

ļauj skatītājam darīt, kas tam patīk. Tikai diezgan ilgi

pēc saules rieta, reti pirms pulkstens deviņiem vakarā, viņa
top mundra. Tikai pēc tam, kad izsalkums un slāpes ir ap-

mierināti, visas spalvojuma daļas pienācīgi sakārtotas, viņā
rodas prieks brīvām un rotaļīgām kustībām. īsu brīdi lid-

vāvere sēd kā pārlikdama vienā un tanī pašā vietā. Tad

seko lēciens ar pilnīgi izstieptu lidādu šķērsam pār visu

*) Lidvāvere paretam sastopama ari Latvijas mežos, sevišķi Dundaga
un Latgalē. Red.
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būrīti. Acumirkli ta mēģina pieķerties pie pretējās sienas,
tad tieši pēc mērķa sasniegšanas atsviežas atpakaļ un, iz-

mantodama kādu zaru vai iespraustu kūjiņu, atgriežas at-

pakaļ uz izejas punktu un tikpat ātri steidzas uz citu kādu

vietu. Augšā un lejā, šurp un turp, augšā pa griestiem,

apakšā pa grīdu, pa vienu sienu uz augšu, pa otru uz leju,

caur guļamām lādītēm, barības trauciņiem garām uz dze-

ramo trauciņu, no viena kakta uz otru ta skrej, lec, slīd,

laižas, karājas, ķeras un sēd; tā šis nesalīdzināmi veiklais

radījums kustas katru acumirkli, drāžas uz priekšu,
itin kā tas varētu tūkstoš locekļu reizē kustināt, itin kā

tam nebūtu nepārvarāmu grūtību. Ir vajadzīgi ilgstoši un

asi novērojumi, lai vispār varētu sekot šai lidvāverei, kad

tā kustās, tās atsevišķās kustības atšķirt un apzīmēt, un

kad vesela sabiedrība šo visus pārējos kāpelētājus apkauno-

jošo radījumu cits par citu skrej, lec un lido, tad to aprak-
stīt vispār ir pilnīgi neiespējami. Pārsteidzošu iespaidu

atstāj sevišķi pēkšņā pārmaiņa no vienas kustības uz otru.

Lidvāvere nobeidz arī vistrakāko skriešanu ikkatrā laikā

pēc velēšanās, tā ka novērotāja acs, kura tai sekojusi, vēl

vienmēr skraida apkārt, kad ta jau atkal sež uz gluži tieva

zara, itin kā tā nemaz nebūtu kustējusies.

Murkšķi (Arctomina), kuri sastāda otru apakš-

dzimtu, atšķiras no īstajām vāverēm ar neveiklāku, druk-

nāku ķermeni, īsu asti un zobu sistēmu, kurā augšējais

vaigu zobs ir gan sīkāks, bet tomēr sasniedz to pašu ga-

rumu, kā tālākie zobi, kas uz ārieni ir plati noapaļoti, iekš-

pusē sašaurināti un apveltīti asiem paaugstinājumiem.

Murkšķus sastop Viduseiropā, Ziemeļāzijā un Ziemeļ-
amerikā diezgan lielā sugu daudzumā. Lielākā tiesa sugu

apdzīvo līdzenumus, citas turpretim taisni attiecīgo zemju

augstākos kalnājus. Sausi, mālaini, smilšaini vai akme-

ņaini apgabali, zālēm bagāti zemumi un stepes, lauki un

dārzi sastāda murkšķu uzturēšanās vietas, un tikai kalnu

murkšķi dod priekšroku pļavām un ganībām virs mežu
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joslas vai arī atsevišķām aizām un akmeņainām ielejām

starp kalnu sniegu robežu un mežu joslu. Visām sugām
ir noteiktas dzīves vietas un dzīvnieki nedodas ceļojumos.
Viņi ierīko dziļas pazemes alas un dzīvo te kopā lielās sa-

biedrībās, bieži milzīgā daudzumā. Dažiem, skatoties pēc
gada laika vai katrreizējās darbības, ir vairāk nekā viena

ala, citi turpretim gads gadā uzturas tai pašā alā. Tie ir

zemes dzīvnieki, vēl arvien dzīvi un ātri savās kustībās,
tomēr daudz lēnāki par vāverēm; dažas sugas ir pat tieši

neveiklas. Zāle, lakstaugi, mīksti dzinumi, jauni augi, sēk-

las, laukaugļi, ogas, saknes, gurni un sīpoli ir viņu barība,
un tikai nedaudzi, kuri prot kauču ar pūlēm uzrāpties kokos

vai krūmos, ēd jaunas koku lapas vai pumpurus. Blakus

augu barībai laikam tie ēd arī dzīvnieku barību, ja ta tiem

pagadās ceļā, piemēram, ķer kukaiņus, mazus zīdītājus un

neveiklus putnus, kā arī izposta putnu ligzdas; tomēr zau-

dējumi, kurus tie nodara mūsu īpašumiem, nav lieli un

vērā ņemami. Ēdot tie līdzīgi vāverēm sēd uz pakaļkājām
un barību pienes mutei ar priekškāju palīdzību. Līdz ar

augļu nogatavošanos tie sāk ievākt sev krājumus un, ska-

toties pēc vietas apstākļiem, piepilda savās alās īpašas tel-

pas ar zāli, lapām, sēklām un graudiem. Ziemai sākoties

tie ierokas savās alās un ieslīgst nepārtrauktā un dziļā
ziemas miegā, kurš viņu dzīvības norises samazina līdz

minimumam.

Murkšķu balss pastāv no stiprākas vai vājākas svilp-
šanas un īpatnējas ņurdēšanas, kura, ja ta ir klusa, izpauž

labsajūtu, bet parasti izteic dusmas. No viņu maņām ju-
šana un redze ir vislabāk attīstītas; tā, viņi izrāda arī ļoti
smalku laika maiņas priekšsajūtu un pēc tās iegroza savu

darbību. Garīgo spēju ziņā viņi vāveres caurmērā pārspēj.

Būdami augstākā mērā uzmanīgi un modri, bikli un bailīgi,
daudzi no tiem izstāda sevišķu sardzi, lai palielinātu sabie-

drības drošību, un ja tiem rodas vismazākās aizdomas, ka

tuvojas briesmas, tie mudīgi iebēg savās pazemes paslēp-

tuvēs. Tikai ļoti nedaudzi uzdrošinās stāties pretīm ienaid-

niekam; lielākā tiesa, neskatoties uz saviem spēcīgājiem

zobiem, nekad neaizstāvas, un tāpēc par tiem saka, ka tie
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ir1 labsirdīgi, lēni un miermīlīgi. Viņu saprāts izpaužas
tanī apstāklī, ka tie viegli un diezgan augstā mērā ir pie-
radināmi. Lielākā tiesa pazīst savu kopēju un top ļoti uz-

ticīgi, daži pat staigā līdz savam saimniekam, ir iemācami

un piesavinājās arī dažus trikus.

Viņu vairošanās ir ļoti ātra. Tie gan apbērnojas caur-

mērā tikai reizi gadā, bet dzemdē uzreiz 3 līdz 10 mazuļus,
kuri paši nākošā gadā jau spēj vairoties tālāk.

Dažu murkšķu ādas izlieto rūpniecībā, tāpat arī ēd

dažu sugu gaļu; tos labprāt tur arī kā godīgus istabas

draugus. Cita labuma tie neatnes.

Susliki (Spermophilus) ir šīs apakšdzimtas sīkākie

dzīvnieki; tie ir patīkama izskata kustonīši ar samērā slaidu

ķermeni, izstieptu galvu, spalvās paslēptām ausīm, īsu, pret

galu kuplāku un divrindaini matainu astīti, četriem pirk-
stiem ar īsu īkšķa atlieku priekškājās un pieciem pirkstiem

pakaļkājās, kā arī ar lielām vaigu kabatām, šīs ģintas
daudzās sugas pieder ziemeļu puslodei. Viduseiropā sa-

stopamā suga lielā mērā līdzinās pārējām sugām.

Susliks (Spermophilus Citillus) ir piemīlīgs dzīv-

nieciņš gandrīz kāmja lielumā, bet ar daudz slaidāku ķer-
meni un skaistāku galviņu, 22—24 cm garš, ar 7 cm garu

asti, apmēram 9 cm lielu skausta augstumu un sver ap-

mēram vienu mārciņu. Viņa spalva nav bieza un sastāv

no diezgan stīvām, pret vidu tumšāk gredzenotām spalvām,
kuras ķermeņa augšpusē ir dzeltēnpelēkas, ar nekārtīgi

viļņveidīgu rūzgandzeltēnas krāsas piejaukumu un sīkiem

plankumiem; ķermeņa apakšpusē spalva ir rūzgandzeltēna,

uz smakra un pakaklē balta. Piere un pakausis ir sarkan-

dzeltēnā krāsā ar brūnas krāsas piejaukumu, acu laukums

gaišāks, kājas rūzgandzeltēnas, pret pirkstiem gaišākas,

nagi un ūsas ir melni; augšējie priekšzobi ir iedzeltēni,

apakšējie bālgani. Vilna zem spalvas augšpusē ir melni

pelēka, apakšpusē gaišāk brūngani pelēka, uz pakakles vien-
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krāsaini balta. Deguna gals ir melns, diezgan lielās acis ar

melni brūnuredzokli. Ir sastopamas ari dažādas novirzības

krāsā.

Susliks sastopams galvenā kārtā Austrum-Eiropā.
Albertus Magnus to novērojis Regensburgas tu-

vumā, kur tas tagad vairs nav sastopams, kamēr jaunākā
laikā tas izplatās Silezijā arvien vairāk un vairāk uz rietu-

miem. Pirms apmēram 40 gadiem viņu tur nepazina, bet

kopš 30 gadiem tas jau sastopams šīs provinces rietumu

daļā, proti pie Lignicas, un izplatās no turienes tālāk uz

rietumiem. Kā liekas, suslikam no visām radniecīgām su-

gām ir visplašākais izplatības apgabals. Viņu pazīst kā

noteiktu Dienvidkrievijas un Krievijas mērenās joslas

apdzīvotāju, tāpat tas dzīvo Galicijā, Silezijā, Ungārijā,
šteiermarkā, Moravijā un Bohemijā, Karintijā un Kraīnā.

Ka viņš Krievijā sastopams biežāk nekā Viduseiropā,
redzams jau no viņa krieviskā nosaukuma, no kura cēlušies

pārējie; poliski to sauc „suzel", čechiski „sizel" un vāciski

„Ziesel". Senās tautas to dēvēja par Pontijas peli jeb „si-
moru". Gandrīz visur, kur susliks sastopams, to aizvien

atrod lielā daudzumā, un laukkopībai tādās vietās tas no-

dara ievērojamus zaudējumus. Sausi apgabali bez kokiem

ir viņu uzturēšanās vietas; sevišķi viņi mīl mālainas smilts

vai māla zemi, tā tad taisni tādu, kuru sastop tīrumos un

plašos zālājos. Jaunākos laikos susliks, pēc Herk 1o c a

(Herklotz), sevišķi piegriezies dzelzsceļlirņjām, kuru uz-

bērumi viņam atvieglo rakšanu, kā arī lietus laikā sniedz

zināmu aizsargu. Bet ja citi apstākļi ir labvēlīgi, tad sus-

liks nebaidās arī no cietas zemes un izrakņā dažreiz to tā,
ka vievietām redzamas alas pavisam tuvu cita pie citas.

Susliks aizvien dzīvo sabiedrībām, bet katrs kustonis rok

savu alu par sevi, tēviņš seklāku, mātīte dziļāku. Midzenis

atrodas 1 līdz \y% metra zem zemes; tas ir iegareni apaļš
ar apmēram 30 cm caurmērā un izklāts sausu zāli. Uz āru

ved viena pate eja, kura ir diezgan šaura un izmet dažādus

līkumus dažreiz joti sekli zem zemes virsmas; izejas priekšā

parasti ir samesta neliela kaudzīte zemes. Izeju susliks

lieto tikai vienu gadu; tiklīdz rudenī sāk palikt aukstāks,



80

susliks aizber izejas caurumu un no midzeņa rok uz augšu

jaunu eju gandrīz līdz zemes virsmai; pavasarī, kad ziemas

guļa beigusies, jaunā izeja tiek attaisīta vaļā un tad lietota

visu vasaru. Izeju skaits tā tad norāda uz alas vecumu, bet

ne uz alas apdzīvotāja vecumu, jo nereti susliks izmanto

kāda sava priekšgājēja vēl izlietojamo alu, ja šis priekšgā-

jējs aiz kaut kāda iemesla ir gājis bojā. Sānu ejas alā

noder ziemas krājumu novietošanai; krājumus susliks ie-

vāc rudenī. Ala, kurā mātīte pavasarī, parasti aprilī vai

maijā, dzemdē savus 3—B kailos, aklos un no sākuma diez-

gan bezveidīgos mazuļus, ir arvien dziļāka par visām pārē-

jām alām, lai mazajiem, maigi mīlētajiem pēcnācējiem sa-

gādātu pietiekoši drošu patversmi. ~Apdzīvotas alas," rak-

sta man Herklocs, „atrodamas jau tūlīņ pēc smakas,

jo susliks reti kad aizmirst pirms nolaišanās alā iztīrīties,

un viņa mīzaliem ir tik pretīga kodīga smaka, ka te reti

kad nākas maldīties.

Uzkrītoša ir šī dzīvnieka tieksme vilkt uz savu alu vi-

sādus spīdošus priekšmetus, kā porcelāna drumslas, stikla

un dzelzs gabaliņus. Arī pie gūstā dzīvojošiem suslikiem

var novērot šo parašu: tie mēģina ar ķepām un zobiem aiz-

vilkt mazākus porcelāna traukus, lai tos noslēptu savā

midzeņa sienā.

Susliks rakšanā uzrāda tādu meistarību, kura patiesi

spiež brīnīties un neredzējušam var izlikties pilnīgi neti-

cama. Reiz es savā istabā no koka un drāts pagatavotā
būrī novietoju četrus suslikus, kuri īsā laikā pārgrauza ko-

kus un izkļuva ārā, pēc kam vispirmā kārtā sāka rīkoties

pa istabu un pieliekamo kambari. Trīs no viņiem drīz atkal

izdevās saķert, bet ceturtais bij nozudis. Pēc divām dienām

es aiz kāda lielāka krēsla ieraudzīju ķieģeļu drumslu, kaļķu

un smilšu kaudzi; sev par lielu sašutumu man bij jāpārlie-

cinājas, ka tās ir izbēgušā suslika darba pēdas. Susliks

bij izracis dziļu bedri, un visi mēģinājumi viņu no turienes

izvilkt palika veltīgi; bēglis rakās tālāk vēl piecas dienas,

un kad to pēdīgi tomēr izdevās sagūstīt, tad mērot iz-

rādījās, ka tas ķieģeļu mūrī bij iztaisījis 2 metrus dziļu eju.
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Nevar būt patīkamākas nodarbošanās, ka agra pava-

sara dienas pēcpusdienas stundās novērot susliku. Pēc

smakas mēs atrodam desmit vai divpadsmit apdzīvotas
alas, kuru tuvumā apmetāmies. Nepaiet ne desmit minūtes,
kad alas izejā parādās visai piemīlīga galviņa, kuras skai-

drās acis bez rūpēm skatās zaļajā pasaulē; drīz izvelkas arī

pārējais ķermenis, dzīvnieciņš nosēžas, apskatās visapkārt,

jūtas drošībā un ķeras pie kaut kāda darba. Nedaudz mi-

nūtēs jau visa sabiedrība ir virszemē, un nu acīm ir ko

skatīties. Daži susliki spēlējas, citi tīras, daži grauž kādu

sakni un vēl citi dara citu ko. Te skrej garām kāds plēsīgs

putns: skaļš svilpiens, katrs skrej uz savu alu, metas pa

galvu pa kaklu caurumā, un mirklī visi susliki ir pazuduši.
Bet nepaiet ilgs laiks, un agrākā spēle turpinās atkal no

jauna.
Savās kustībās susliks vairāk līdzinās mazam murkš-

ķim, bet ne vāverei. Viņš skrej kūleņiem pa zemi, ātrā

ritmā mezdams vienu kāju aiz otras, retumis izdara kādu

lēcienu un kāpelē nelabprāt, kaut arī ne pārāk neveikli,
tomēr vairāk murkšķa kārtā un ne tā kā vāvere. Arī viņa
sēdēšanas veids un balss vairāk atgādina murkšķi nekā

vāveri.

Kaut gan susliks ir ļoti neuzticīgs un uzmanīgs, tas

tomēr pierod pie pastāvīgi atkārtotiem traucējumiem, un

beidzot šie pēdējie viņu vairs nemaz neapgrūtina. Uz kāda

Ungārijas dzelzsceļa es atradu ceļa uzbērumā ietaisītu sus-

lika alu, kuras smaka norādīja, ka ta ir apdzīvota. Lai

par to pilnīgi pārliecinātos, es likos uz novērošanu, un pēc

neilga laika susliks tiešām izlīda. Pusstundu vēlāk brāzās

pāri vilciens; susliks gan ielīda savā alā, bet, pusķermeņa
izbāzis, skatījās no tās ārā, ļāva vilcienam mierīgi aizripot,

pēc kam atkal izlīda ārā un turpināja darboties kā iepriekš."

Mīksti lakstaugi un saknes, kā piemēram maura sūre-

nes, āboliņš, labība, pākšaugi un dažādas ogas un sakņaugi
sastāda suslika parasto barību. Pret rudeni tas no minē-

tiem augiem sāk ievākt krājumus, kurus tas tāpat kā kāmis

stiepj uz māju savās vaigu kabatās sabāzis. Protams, sus-

liks ir bīstams arī pelēm un putniem, kuri taisa savas ligz-

A. Brēms, „Dzīvnieku valsts" VIL



82

das uz zemes; viņš ne tikai izposta ligzdas, bet uzbrūk arī

vecajiem putniem, ja tie nav uzmanīgi, iekož tiem vairāk

reižu, izēd vispirms smadzenes un tad apēd visu pārējo.
Savu barību tas tur ļoti graciozi starp priekšķepārn un ēd

pusstāvus, sēdēdams uz pakaļgala. Pēc ēšanas viņš no-

tīra sev purniņu un galvu, tāpat laiza, mazgā un sukā savu

spalvu kā ķermeņa virspusē, tā apakšpusē. Ūdeni tas dzer

maz un parasti pēc ēšanas.

Zaudējumi, kurus susliks nodara, top tikai tad jūtami,
kad dzīvnieki savairojas sevišķi lielā daudzumā. Mātīte,
kā visi grauzēji, ir ārkārtēji auglīga un aprilī vai maijā
pēc 25 līdz 30 dienu ilgas grūsnības dzemdē savā mīkstajā
midzenī bagātīgu metienu pēcnācēju. Māte bērnus maigi

mīl, zīda, kopj, un pat tad vēl apsargā, kad tie jau ir diez-

gan lieli un sāk iziet no alas. Bērni pieaug visai ātri; pēc
mēneša tie jau ir pusaudži, vēlā vasarā ir tikko no vecājiem

atšķirami, rudenī jau pilnīgi pieauguši un nākošā pavasarī
spējīgi paši vairoties. Līdz pat rudenim visa saime dzīvo

mātes alā; pēc tam katrs jaunais susliks izrok pats sev alu,
sanes ziemas krājumus un sāk dzīvot un darboties tāpat,
kā viņa senči. Ja šai jautrai sabiedrībai nestāvētu uz

pēdām vesela armija ienaidnieku, tad viņu vairošanās būtu

visai ievērojama, kaut gan auglības ziņā tie vēl neaizsniedz

žurku vai peļu auglību. Bet te nu rodas sermulis, zebiekste,

seks un akmeņu caune, vanagi, vārnas, ērgļi, trapes, pat

kaķi, suņi un citi pazīstami grauzēju nīdēji, kuri cītīgi medī

suslikus. Lielās trapes, pēc Herkl oc a, ir ne tikai peļu,
bet arī susliku ienaidnieki, vajā tos ar lielu cītību un veik-

lību, nogalina viņus ar sava knābja sitienu un apēd tad ar

visu spalvu un ādu. Arī cilvēks top par suslika pretinieku,

pa daļai ādas dēļ, pa daļai lai iegūtu dzīvnieka garšīgo gaļu,
un medī suslikus ar cilpām un lamatām, izrok tos vai arī

izdzen no alas ar ielieta ūdens palīdzību v. t. t. Un tā nu

notiek, ka suslika ātro vairošanos kavē vai simts dažādu

šķēršļu. Bet visļaunākais ienaidnieks ir un paliek ziema.

Vēlā rudenī visas sabiedrības jautrā dzīve beidzas; susliki

nu ir ne tikai ārkārtēji apaļi un nobarojušies, bet arī krietni

piepildījuši savas noliktavas. Katrs susliks nu ievelkas savā
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ajā, aizbāž tās izeju, rok jaunu izeju un iegrimst ziemas

miegā. Bet ļoti daudzi no iemigušajiem reizē ar to sāk

snaust mūžīgo miegu, kad iesākas slapjums un aukstums;
ūdens iekļūst alas dziļumos un kopā ar aukstumu nobeidz

mazos, piemīlīgos radījumus. Pat vasaras lietusgāzes no-

nāvē daudzus suslikus.

Susliks ir viegli noķerams. Alās noslēpušies dzīvnieki

ar lāpstas palīdzību drīz vien izceļami dienas gaismā, tāpat
tos viegli gūsta ar gudru ziņu alas priekšā nostādītās lama-

tas. Sagūstīts susliks izturas visai piemīlīgi; nedaudz die-

nu pietiek, lai to pieradinātu pie cilvēku sabiedrības. Jauni

dzīvnieki pieradināmi jau nedaudz stundās; tikai vecas mā-

tītes dažreiz izrāda grauzēju niķus un krietni iekož. Labā

kopšanā susliks iztur gūstā vairākus gadus un blakus lagzdu
pelei ir laikam gan viens no jaukākiem istabas dzīvniekiem,
kādu vien var iedomāties. Katram viņa īpašniekam ir prieks

par patīkamo, labsirdīgo dzīvnieciņu, kurš visai graciozi
kustas un drīz vien sāk izrādīt pieķeršanos savam kopējam,

ja arī viņa saprātu nevar nosaukt par sevišķi augstu. Se-

višķi patīkama pie suslika ir viņa lielā tīrība. Viņa pastā-
vīgā tīrīšanās, mazgāšanās un sukāšanās sagādā novērotā-

jam daudz uzjautrinājuma. Gūstā turamus suslikus var

viegli uzturēt ar labības graudiem, augļiem un maizi; arī

gaļu tie nenicina, un piens tiem ir īsts gārdums. Ja viņus
ēdina galvenā kārtā sausām vielām, tad arī viņu citādi ļoti
nepatīamā smaka nav uzmācīga. Tikai vienu nedrīkst aiz-

mirst: viņus cieši ieslodzīt. Ja suslikam izdodas izkļūt no

sava būrīša, tad tas sagrauž visu, ko sastop ceļā, un var iz-

postīt vienā naktī istabas iekārtu.

Atskaitot sibiriešus, čigānus, suslika gaļu ēd tikai na-

badzīgi ļaudis, kaut gan šī gaļa, pēc H cr k 1 o c a piedzīvo-

jumiem, ir ļoti laba un garšo apmēram kā vistas gaļa. Arī

āda dod samērā mazu pielietojumu kā drēbju iekšpuses ma-

teriāls vai arī noder naudas un tabakas makiem.
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Zimeļamerikā dzīvojošais prēriju suns (Cy-

nomys Ludovicianus) zināmā mērā saista susliku ar īsta-

jiem murkšķiem. Viņa ķermenis ir drukns, galva liela,
aste visai īsa, kupla, no sāniem un augšas vienmērīgi spalvu
apklāta; vaigu kabatas ir sarukušas. Pieauguši prēriju
suņi sasniedz ap 40 cm. lielu garumu, no kura apmēram
7cm nāk uz asti. Ķermeņa augšpuses krāsa ir gaiši iesar-

kanbrūna, jaukta ar pelēku un melnganu, apakšpuses krāsa

ir netīri balta; īsā aste ir galā ar brūnu švītru.

Nosaukums „preriju suns", kurš pamazām izplatījies,

ceļas no pirmiem šī dzīvnieka atradējiem, vecajiem Kanādas

zvērādu medniekiem, kuri šo dzīvnieku tā nosaukuši pēc

viņa rejošās balss; ārējā izskatā arī rupjākais salīdzinā-

jums neatrastu nekā sunim līdzīga. Prēriju suņa plašās
mājvietas, kuras viņu lieluma dēļ sauc par sādžām, atrodas

arvien uz drusku zemākām pļavām, uz kurām kāda smalka

zālīte izveido brīnumskaistu mauriņu un reizē sniedz dzīv-

niekam izdevīgu barību. „Cik neticami plašus apmērus ir

pieņēmuši šī miermīlīgā pazemes apdzīvotāja mājokļi," saka

Balduins Mellhauzens (Baldvvin Mollhausen),

„par to var vislabāk pārliecināties, ja dienām ilgi nepār-
traukti staigā starp nelielajām kaudzītēm, no kurām katra

ir divu vai vairāku dzīvnieku miteklis. Atsevišķie mitekļi
parasti atrodas viens no otra piecus līdz sešus metrus at-

statu, un katrā kaudzītē, kura paceļas alas priekšā, ir ap-

mēram krietns vezums zemes, ko alas iedzīvotāji no savām

pazemes ejām pamazām sanesuši virszemē. Dažām alām ir

viena, citām divas izejas. Stipri nomīdīta taciņa iet no vie-

na mitekļa uz otru, un redzot to neviļus jāiedomājas, ka šo

mazo, dzīvo kustonīšu starpā laikam valda sirsnīga drau-

dzība. Pie vietu izvēles viņu pilsētu dibināšanai, redzams,

noteicošo lomu spēlē kāda īsa, izspūrusi zāle, kura aug se-

višķi augstākos līdzenumos un kopā ar kādu sakni sastāda

prēriju suņu vienīgo barību. Kā šie dzīvnieciņi iegrimst

ziemas miegā, nav apšaubāms, jo zāle ap viņu alām rudeni

pilnīgi izkalst, un sals tā stindzina zemi, ka dzīvniekiem

būtu neiespējams parastā ceļā iegūt barību. Kad prēriju
suns jūt savas guļas laika tuvošanos, kas parasti notiek ok-
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tobra pēdējās dienās, viņš aiztaisa visas savas mājokļa iz-

ejas, lai aizsargātos no aukstā ziemas gaisa, un nododas tad

miegam, lai agrāk neparādītos augšzemē, kāmēr siltās pa-
vasara dienas to nebūs pamodinājušas uz jaunu, jautru
dzīvi. Pēc indiāņu nostāstiem, dažreiz prēriju suns vēl auk-

stam laikam pastāvot atverot sava mitekļa durvis. Tā esot

droša zīme, ka drīzumā sagaidāmas siltas dienas.

Neparastu skatu sniedz šāda prēriju suņu sādža, ja

palaimējas no 'sardzes nepamanītam nokļūt tās tuvumā:

gandrīz uz katras kaudzītes sēž stāvus, līdzīgi vāverei, ma-

zais dzeltēnbrūnais murkšķis; uz augšu stāvošā astīte ir

pastāvīgā kustībā, un no tālienes daudzu tūkstošu smalkās

rejošās balstiņas savienojas par īstu dūkoņu. Ja novēro-

tājs tuvojas par dažiem soļiem, tad tas var atšķirt vecāku,

piedzīvojušu dzīvnieku zemākās balsis; bet pēkšņi, kā uz

burvja mājienu, visa dzīve zemes virspusē ir nozudusi. Ti-

kai šur un tur no alas cauruma rēgojas kāda sarga galva,
lai ar nepārtrauktu, izaicinošu riešanu brīdinātu savus pie-

derīgos par cilvēka bīstamo tuvumu. Ja tūlīņ noliekas pie
zemes un nekustīgi un pacietīgi novēro tuvāko apkārtni,
tad īsā laikā sardze ieņem savu posteni uz kaudzītes alas

priekšā un atkal ar riešanu paziņo par briesmu izbeigšanos.

Skaņas izvilina vienu dzīvnieku pēc otra no tumšajām ejām
uz zemes virsu, kur tūlīņ atkal sākas šo sabiedrisko dzīv-

nieku mierīgā darbība. Kāds vecāks sabiedrības loceklis

ar ļoti cienīgu izskatu tad apmeklē savu kaimiņu, kas viņu
stāvus uz savas kaudzītes, astīti luncinot, sagaida un ap-

meklētājam dod vietu sev blakus. Abi nu ar pārmaiņus
riešanu liekas viens otram izteicam savas domas un sa-

jūtas; joprojām dzīvi sarunādamies tie nozūd miteklī, bet

pēc īsa laiciņa parādās atkal, lai izdarītu kopīgu ceļojumu
līdz kādam attālāk dzīvojošam radiniekam, kurš, pēc vies-

mīlīgas uzņemšanas, piedalās pastaigāšanās gājienā; gājēji

sastop vēl citus, apmainās īsiem, bet skaļiem apsveikumiem,
līdz kāmēr sabiedrība sadaļas un katrs dodas uz sava mi-

tekļa pusi. Var stundām ilgi, bez nogurumaskatīties šinī

ņudzošajā ainā, un nav brīnums, ka te pamostas vēlēša-

nās saprast dzīvnieku valodu, lai varētu iejaukties viņu
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vidū un noklausīties viņu slepenās sarunas." Brīnišķīgā
kārtā prēriju suņi, zemes jeb prēriju pūces uņ klabur-

čūskas dzīvo kopā vienā un taī pašā celtnē. Dzīvnieku iz-

bāzēji tālos rietumos tāpēc labprāt sastāda šo dzīvnieku

grupas, kuras zem „laimīgās ģimenes" nosaukuma liek ār-

zemniekiem ne mazumu brīnīties.

Prēriju suņiem cieši pieslienas murkšķi (Arcto-

mys). Kas prēriju suņi ir Jaunai pasaulei, tas pats Vecai

pasaulei ir bobak s jeb stepju murk š ķ i s (Arcto-

mys Bobac): viņš arī ir līdzenumu apdzīvotājs. Bobaks ti-

kai jaunākos laikos nošķirots no Alpu murkšķa; viņa ķer-

meņa garums ir tikai 37 centimetri, ar 9 cm. garu asti.

Diezgan biezais spalvojums ir palsi rūzgandzeltēns; ķer-
meņa augšpusē, pie jaucoties atsevišķām spalvām ar melni-

brūniem galiem, spalvas krāsa ir drusku tumšāka; uz pur-

na, pakauša, lūpām un mutes kaktiņos, tāpat kā ap acīm,

spalvas krāsa ir vienkrāsaini brūni rūzgandzeltēna, astē

tumšāk rūzgandzeltēna, astes galā tumšbrūna; spalvu pa-

mats ķermeņa augšpusē ir tumši pelēkbrūns, apakšpusē

gaišāk brūns, pakaklē un uz kakla priekšas pelēkbalts.

Bobaks sastopams no Galicijas pār visu Dienvidkrie-

viju un Dienvidsibiriju līdz Amūrai un Kašmirai. Te tas

dzīvo auglīgās ielejās, kurās vasaras laikā bagātīga, bet ze-

mu augoša veģetācija apklāj zemi, te tas uzmeklē kailas

ielejas un nogāzes. Visur un arvien viņš dzīvo sabiedrī-

bās pa daudziem kopā un ar to dažiem apgabaliem piešķir
dīvainu izskatu: neskaitāmi mazi pakalniņi, kurus redz

Vidusāzijas stepēs, cēlušies galvenā kārtā caur šīs

murkšķu sugas darbību. Ar savu mundro dzīvi bobaki

saista ceļotāju uzmanību, kāmēr stepju iedzīvotājiem un

dažādiem dzīvniekiem tie ir svarīgi gaļas dēļ.
Visās bobaku nometnēs pa vasaras laiku valda nepa-

rasti žirgta un rosīga dzīve. Aprilī vai vēlākais maijā pie-
dzimušie mazuļi vasarā ir jau puspieauguši un dzīvo gluži
tāpat kā vecie, ja arī tiem vēl trūkst veco bobaku piedzīvo-
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jumu. Līdz ar saules lēktu tie kopā ar vecajiem atstāj alu,
kāri uzlaiza no lapām naktsrasu, savu vienīgo dzērienu bez-

ūdeņa stepēs, ēd un spēlējas tad jautri līdz pat pusdienai

pa uzmestajām kaudzītēm, nosnauž karsto pusdienas laiku

mīkstā midzenī alas iekšienē, un pret vakaru vēl reiz pa-
rādās ārpusē, lai uzkostu ko pirms gulēt iešanas. Bobaki

tikai ne labprāt ēd tos augus, kas aug pašā viņu alu izeju

tuvumā, bet iemin starp tiem šauras taciņas, kuras ved uz

bieži 40 līdz 50 metru attālo ganību apgabalu; tikpat ne-

labprāt tomēr tie dodas uz tādām vietām, no kurām tie

nevar visīsākā laikā aizsniegt vismaz pagaidu alu. Kāmēr

nedraud nekādas briesmas, nometnē vis norit apmēram tā-

pat, kā prēriju suņu sādžā, un uz kāda modrīga, veca dzīv-

nieka rejošo, no daudziem atkārtoto brīdinājuma saucienu

bobaki tāpat, galvu pa kaklu savās alās mezdamies, pēkšņi
pazūd pazemē, kolīdz tie mana kāda vilka, suņa, ērgļa vai

cilvēka tuvošanos. Jūnijā tie sāk ievākt savus ziemas krā-

jumus, bet no sākuma ķeras pie siena un sakņu ražas ie-

vākšanas diezgan laiski, vēlāk tie top cītīgāki un čaklāki.

Aukstums stipri nospiež bobakus un sabojā viņu gara-

stāvokli. Jau augusta otrā pusē, pēc vēsas nakts, no rīta

tos redz streipuļojošiem soļiem, kā miegā, lēnām kūņojām
ap viņu uzkalniņiem, un no viņu mundruma, sākot ar šo

laiku, vairs nekas nepaliek pāri. Dienvidaustrumu Sibirijas

stepēs tie parasti septembra pirmajā pusē ievelkas savās

alās, aizbāž galveno ieejas caurumu ar apmēram metru

biezu aizbāžņi no akmeņiem, smiltīm, zāles un viņu pašu
mēsliem un pavada nu savu mitekļu dziļumos pusdzīvības
stāvoklī laiku līdz ziemas sākumam.

Bobaku alas, kaut gan viņu izskats no ārienes ir vie-

nāds, iekšpusē ievērojami svārstās savā lielumā un parasti

taisni tur ir vislielākās, kur zeme ir viscietākā. „Parasti,"
saka R a d d c, kura tēlojumu es izlietoju, „midzenis atro-

das no alas ieejas 5 līdz 7, retumis līdz 14 metru attālumā.

Galvenā eja bieži jau vienu vai pusotra metra zem zemes

daļas dakšveidīgi divos vai trijos zaros, no kuriem katrs ne-

reti vēl reiz zarojas. Blakus atzarojumi parasti nobeidzas

bez izejas un dod materiālu galvenās ieejas aiztaisīšanai.
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Visas pārējās ejas ved uz plašo guļamo telpu." Midzenis,
kurā dzīvnieki pārziemo, ir citāds nekā tas, kurā tie pie-
mīt pa vasaras laiku. Bobaku ierašas labi pārzinošie med-

nieki apgalvo, ka savāktos zāles salmus, kurus bobaki no-

nomājuši izlietot ziemas midzeņa izklāšanai, tie no sākuma

saberžot mīkstus, rīvējot tos starp priekškājas augšgalu
un vēdera sāniem, lai midzenis iznāktu sevišķi patīkams.

Rūpīgi noslēgtajā alā valda temperatūra, kura nekad

nenokrīt zem nulles; tunguzi pat saka, ka tur esot tikpat
silts kā viņu jurtās. No sākuma bobaki, cik redzams, sa-

vos ziemas mājokļos jūtas tīri mundri. Redzams, ka tie ēd

ievāktos krājumus, jo alā sakrājas ievērojama kaudze mē-

slu; pat vēl diezgan vēlu tie ir pietiekoši kustīgi, jo pirms
ziemas sākuma tos nevar noķert ne sesks ne tunguzi, kuri

abi murkšķu alas atrok. Tomēr pēdīgi aukstais gada laiks

prasa savas tiesības; no decembra līdz februāra beigām bo-

baki ieslīgst nāvei līdzīgā miegā un tikai martā pamostas
atkal uz jaunu dzīvi. No visiem ziemas gulētājiem viņi pa-

mostas kā pirmie. Tiklīdz viņi domā, ka tuvojas pavasars,
tie atrok vaļā pagājušā rudenī aizbērto sava pazemes mi-

tekļa ieeju un iznāk dienas gaismā tikpat tauki, kādi tie bij
alā ieejot. No sākuma, nepatīkami no aukstuma aizskārti,
tie parādās ārpusē tikai pusdienas stundās, lai pasildītos
dzīvinošā saulē, vēlāk nāk ārā arvienu biežāk un uz ilgāku

laiku, līdz pēdīgi dzīvo atkal tādu pat dzīvi kā agrāk.

Uz Alpu klinšu augstākajiem sabirzumiem, kur neaug

vairs neviens koks, neviens krūms, kur vairs neuzkāpj liel-

lopi un tikai retumis uzmaldas kaza vai aita, pat uz maza-

jām klinšu saliņām lielo glečeru starpās, kur pa visu gadu
lielākais uz 6 nedēļām nokūst sniegs saules siltajos staros,

atrodas kāda šīs dzimtas sen pazīstama locekļa dzimtene.

Šī dzīvnieka dzīve galvenos vilcienos gan līdzinās tikko ap-

rakstītā radinieka dzīvei, bet uzrāda tomēr arī zināmas

īpatnības. Romieši šo dzīvnieku sauca par Alpu peli, Sa-
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vojas apdzīvotāji to dēvē par marmotu, engadinieši — par
marmotellu, vācieši, abus šos vārdus pārveidojot — par

„Murmeltier". Šveicē to dažās vietās sauc arī par murmeli

jeb murmentli un citās vietās vēl citādi.

Mūsu laikos šis dzīvnieks Vidusvācijas apdzīvotājiem
palicis svešāks, nekā tas bij senāk. Nabadzīgie savojar-
diešu zēni vairs nedrīkst ceļot apkārt, kāmēr senāk tie at-

nāca līdz Vidusvācijai un vēl tālāk uz ziemeļiem, nesdami

uz muguras savu pieradināto murkšķi, lai sādžās un pilsē-
tās ar savām vienkāršajām izrādēm nopelnītu kādus pieni-

ņus. Murkšķim ir izgājis tāpat kā kamielim, pērtiķim un

lācim: tas vairs neatnāk sagādāt prieku sādžu bērniem, un

tagad mums jāceļo tālu uz Alpu ielejām, ja gribam to vēl

dzīvu redzēt.

Alpu murkšķa (Arctomvs Marmota) kopējais

ķermeņa garums ir 62 cm., no kuriem 51 cm. ir ķermeņa

garums un 11 cm. astes garums; skausta augstums 15 cm.

Izskatā un būvē viņš līdzinās saviem radiniekiem. Spalvo-

jums sastāv no īsas vilnas un garām akotu spalvām un ir

biezs, bagātīgs un diezgan garš; viņa krāsa ķermeņa virs-

pusē ir vairāk vai mazāk brūni melna, uz pakauša un gal-
vas vidus pārtraukta dažiem bālganiem punktiem, jo atse-

višķas akotu spalvas te ir melni un brūni gredzenotas un ar

baltām galotnēm; pakausis, astes pamats un visa ķermeņa
apakšpuse ir tumši sarkani brūnā krāsā, kājas, ķermeņa
sāni un pakaļa vēl gaišākā, purns un kāju pēdas rūzgani

dzeltēnīgi baltā krāsā. Acis un nagi ir melni, priekšzobi
brūni dzeltēni. Bez tam ir sastopamas pilnīgi melnas vai

baltas un pērļveidīgi balti plankumainas pasugas.

Jaunākie pētījumi ir pierādījuši, ka murkšķis dzīvo ti-

kai Eiropā. Viņš apdzīvo Alpu, Pireneju un Karpatu kalnu

galotnes, kalnu pļavas, kas atrodas blakus mūžīgam snie-

gam un ledum, un nolaižas uz leju augstākais līdz koku

joslai. Savai uzturēšanās vietai viņš izvēlas brīvus lauku-

mus, kuri visapkārt ir ierobežoti stāvām klinšu sienām, vai

arī šauras kalnu aizas starp atsevišķām stāvām galotnēm,

vismīļāk vietas, kuras atrodas pēc iespējas tāļu no cilvēku

apdzīvotām vietām. Jo vienmuļāki ir kalnāji, jo biežāk
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murkšķi var sastapt; tur, kur cilvēks ar viņu ir sastapies,
tas ir gandrīz iznīcināts. Parasti murkšķis dzīvo tikai uz

tām kalngalu virsmām un nogāzēm, kuras pagrieztas pret
dienvidiem, austrumiem vai rietumiem, jo viņš, tāpat kā

lielākā daļa dienas dzīvnieku, mīl saules starus. Te mursš-

ķim ir paša raktas mazas, vienkāršas un dziļas, lieliski ierī-

kotas alas, vienas vasarai, otras ziemai; pirmās aizsargā

viņu no pārejošām briesmām vai laika pārmaiņu iespaidiem,
otrās — no briesmīgās bārgās ziemas, kura te augšā valda

6—B un pat 10 mēnešus. Vismaz divas trešdaļas gada,
bieži vēl vairāk, šis ievērojamais radījums noguļ, jo aug-

stienēs, kur viņš sastopams, tas ir modrs un skraida ap sa-

vām alām tikai sesto gada daļu.
Murkšķa vasaras dzīve, pēc Ģ v d i, ir ļoti jautra. Ar

dienas iestāšanos vispirms nāk laukā no alas vecie dzīv-

nieki ; uzmanīgi tie izbāž galvu, glūn, klausās, tad uzdroši-

nās lēni izlīst pavisam laukā, paskrej dažus soļus kalnup,
nosēstas uz pakaļkājām un kādu laiku ar neticāmu ātrumu

ēd zāli. Drīz pēc tam arī jaunie izbāž galvas, izskrej ārā,
drusku paganās un stundām ilgi guļ saulē, sēž kā mazi vī-

riņi un arī rātni spēlējas savā starpā. Ikkatru acumirkli

tie skatās apkārt un ar lielu uzmanību apsargā apgabalu.
Pirmais dzīvnieks, kurš ievēro kautko aizdomīgu, kādu plē-

sīgu putnu, lapsu vai cilvēku, svilpj caur degunu dziļi un

skaļi, pārējie pa daļai atkārto, un vienā acumirklī visi ir

pazuduši. No vecākiem dzīvniekiem svilpšanas vietā ir

dzirdama skaļa riešana. Vai viņi vispār īstus sargus uz-

stāda, nav zināms. Viņu mazais augums nodrošina tos pret
briesmām tapt ieraudzītiem, bez tam viņu acis, bet sevišķi
dzirde un osme ir ļoti smalkas.

Vasaru murkšķis dzīvo vai nu vientuļi, vai pāros savos

vasaras dzīvokļos, uz kuriem ved vienu vai četri metri ga-

ras ejas ar sānu ejām un nobēgšanas caurumiem. Tie bieži

ir tik šauri, ka tikko dūri var izspiest cauri. Tikai mazu

daļu izraktās zemes murkšķi sviež laukā; lielāko daļu viņi
samin vai sasit ejās, padarīdami alu sienas cietas un gludas.

Izejas parasti atrodas zem akmeņiem. Viņu tuvumā bieži

atrodams liels skaits īsu, tikai priekš paslēpšanās ierīkotu
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caurumu un eju. Midzenis ir mazs. Te murkšķi pārojas,
laikam gan aprilī, un pēc 6 nedēļām mātīte dzemdē' 2—4

bērnus, kuri ļoti reti atstāj alu, līdz kāmēr paaug, un līdz
nākošai vasarai mājokli dala ar vecākiem.

Pret rudeni murkšķis izrok daudz zemāk kalnos ziemas

dzīvokli, kurš reti kad atrodas dziļāk kā 1,5 m. no virszemes.

Ziemas dzīvoklis vienmēr atrodas zemāk kalnos nekā vasa-

ras dzīvoklis, kurš bieži ir pat 2600 metru augstumā pār
jūras līmeni, kāmēr ziemas dzīvokļi parasti atrodas Alpu

augšējo ganību joslā, bieži arī zem koku robežas, šis dzī-

voklis ir ierīkots visai ģimenei, kura sastāv no 5—15 gal-
vām un ir ļoti ērts. Mednieks pazīst apdzīvotās ziemas alas,

tikpat labi pēc siena, kurš pie alām izkaisīts, kā arī pēc tā

siena, zemēm un akmeņiem, ar kuriem no iekšas aizbāzta

ieeja; pēdēja ir tikai dūres plata, kāmēr vasaras dzīvokļu
ieejas vienmēr stāv pilnīgi vaļā. Ja būvmateriālu no alas

ieejas noņem nost, tad vispirms atrod no zemes, smiltīm un

akmeņiem labi iemūrētu, vairākas pēdas garu eju. Ja pa
šo eju iet dažus metrus, tad drīz uzduras uz krustcelēm, no

kurām tālāk iet divas ejas. Viena no tām, kurā parasti at-

rodas izkārnījumi un spalvas, nav gara, un laikam sniedz

būvmateriālu galvenās ejas izmūrēšanai. Galvenā eja ta-

gad pamazām paaugstinās un viņas galā mednieks uzduras

uz plašu midzeni, bieži B—lo metru dziļu kalnā, kas ir ērta

vieta ziemas gulētājiem. Midzenis pa lielākai daļai ir olas

apaļa, cepeškrāsnij līdzīga ala, izklāta ar īsu, mīkstu, sausu

parasti sarkani brūnu sienu, ko ikkatru gadu pa daļai at-

jauno. No augusta šie gudrie dzīvnieciņi sāk zāli kost un

šāvēt un mutē nest uz alu, kur bieži tās sanes tik daudz, ka

viens vīrs nevarētu visu sanesto sienu uzreiz aiznest prom.

Agrākos laikos bij sadzejots daudz pasaku par šiem dīvai-

niem siena vācējiem. Murkšķis noguļoties uz muguras,

citi to apkraujot ar sienu un tad to velkot uz alu kā raga-

vas. Uz šiem nostāstiem pamudināja novērojumi, ka bieži

murkšķim mugura ir pilnīgi noberzta, kas tomēr ceļas tikai

no spraušanās pa šaurām ejām.
Bez šiem abiem dzīvokļiem murkšķim ir vēl sevišķas

nobēgšanas alas, kurās tas briesmu gadījumā paslēpjas; ja
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tas savu alu nevar sasniegt, tad steidzas nobēgt zem akme-

ņiem vai klinšu aizās.

Murkšķa kustības ir visai dīvainas. Sevišķi gājiens
ir ārkārtīgi īpatnēja, platsoļaina grīļošanās, pie kam vēders

gandrīz tieši šļūc pa zemi. īstus lēcienus taisām murkšķus,
mazākais savus sagūstītos, neesmu nekad redzējis; priekš
tā viņi ir par smagiem. Ļoti dīvains šis dzīvnieks izskatās,
kad tas sēž uz pakaļkājām; viņš sēž taisns kā svece un

stīvs kā nūja, aste tam stāv taisni no ķermeņa atliekta,

priekškājas nokarājas stīvi uz leju, un tā dzīvnieks uzma-

nīgi skatās pasaulē. Rok viņš lēni, parasti tikai ar vienu

ķetnu, kāmēr izkašņā labu kaudzīti zemes; tad ātri ar pa-

kaļkājām aizsviež tās tāļu prom un vēl beidzot tās pilnīgi

izstumj no alas ar pakaļu. Pa rakšanas laiku viņš bieži pa-
rādās pie alas izejas, izkrata smiltis no spalvām, pēc tam

cītīgi rok tālāk.

Svaigi un sulīgi Alpu augi, zāles un saknes, sastāda

murkšķa barību. Pie viņa mīļākās barības pieder pelašķi,

latvāni, vīrceles, Alpu ceļmalītes, āboliņš, ūdensdillesun citi

augi, tomēr viņš apmierinās arī ar zaļu, pat sausu zāli, kas

atrodas ap viņa mājokli. Ar saviem asiem zobiem viņš
ātri nokož pat visīsāko zālīti, paceļas tad uz pakaļkājām un

barību tur ar priekškājām, kāmēr to, kā vajadzīgs, sasmal-

cina. Uz dzeršanas vietu viņš iet reti; tas dzer daudz uz-

reiz, pie tam čāpstina un pēc katra malka paceļ galvu uz

augšu, tāpat kā vistas un zosis. Viņa bailīgā uzmanība pa

ganīšanās laiku neļauj viņam nevienu kumosu mierīgi no-

rīt; visu laiku tas ceļas uz pakaļkājām un skatās apkārt

un nekad neiedrošinās kādu acumirkli atpūsties, iekams ļoti
rūpīgi nav pārliecinājies, ka nekādas briesmas nedraud.

No visiem novērojumiem var taisīt slēdzienu, ka Alpu

murkšķim ir priekšsajūta attiecībā uz laika pārmaiņām.
Kalnu iedzīvotāji stingri tic, ka murkšķis ar svilpšanu no-

rādot uz laika maiņu, un ir pārliecināti, ka nākošās dienās

iestāsies lietus, ja dzīvnieks, neskatoties uz to, ka spīd sau-

le, nerotaļājas pa kalnu.
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Kā lielākā daļa ziemas gulētāju, arī Alpu murkšķi
vēlā vasarā un rudenī ir ļoti tauki. Ar pirmā sala iestāša-

nos viņi vairs neēd, bet dzer ļoti daudz un bieži, tad iztuk-

šojas un nu veselām ģimenēm ievelkas ziemas dzīvokļos.
Pirms ziemas miega iestāšanās tie šaurajā ejā I—2 metru

dziļumā iebīda zemes un akmeņus un starp tiem veikli ie-

bāž mālu, zāles un sienu, tā kā eja līdzinās mūrim. Caur

šo aizmūrēšanu ārējo gaisu noslēdz, midzenis no ķermeņa
siltuma sasilst un tanī turas temperatūra no B—9 grādi R.

Ar sausu, sarkanu sienu aizklātais un visapkārt mīksti iz-

liktais midzenis dod visai sabiedrībai kopēju gultu. Te guļ
visa ģimene, tuvu klāt viens loceklis pie otra. Visi dzīvī-

bas procesi ir ārkārtīgi pamazināti; ikkatrs dzīvnieks reiz

jau ieņemtā pozā guļ bez kustībām un auksts, nāvei līdzīgā
sastingumā, nekas neliecina par dzīvību. Asins temperatūra
ir nokritusi līdz tai gaisa temperatūrai, kāda ir alā; dzīv-

nieks elpo tikai 50 reizes stundā. Ja ziemas miegā iegri-
mušu murkšķi izņem no viņa alas un ienes siltumā, tad pie
17 grādiem sākas jau skaidrāka elpošana, pie 20 grādiem
dzīvnieks sāk jau krākt, pie 22 grādiem izstiepj locekļus,
pie 25 grādiem pamostas, sāk grīļodamies kustēties šurp
un turp, top arvienu mundrāks un beidzot sāk arī ēst. Agrā

pavasarī murkšķi parādās ļoti novājināti pie savu ziemas

dzīvokļu ieejas, skatās ar lielu ilgošanos pēc kaut kā bau-

dāma, un tiem bieži ir jānoiet liels gabals, lai uz kādas kal-

na šķautnes vai kādā kaktiņā, kur vējš sniegu ir nopūtis,
atrastu kādu drusku sažuvušas zāles, šī pārziemojusē zāle

ir sākumā viņu galvenā barība, bet drīz parādās arī jauni,

svaigi un sulīgi Alpu augi, kas murkšķus apgādā ar spēku

un treknumu.

Murkšķa medīšanā un ķeršanā ir dažādas grūtības.

Tuvojošos mednieku gandrīz vienmēr pamana kāds sabie-

drības loceklis un paziņo to pārējiem ar skaļu svilpšanu.

Tad visi saskrej alās un tik drīz vairs neparādās; jau pirms

saules lēkta vajaga būt pie alām, ja kādu kustoni grib no-

šaut. Tomēr maz murkšķu iegūst ar šaušanu. Parasti liek

visāda veida lamatas vai arī dzīvniekus izrok ziemas sā-

kumā. Jau senos laikos murkšķus centīgi ķēra un jaunā-
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kos laikos nav labāki. Lamatas, cik vienkāršas tās arī nav,
vienmēr sniedz labu ienākumu, un murkšķu skaitu ievēro-

jami samazina; ar ziemas rakšanu tos iznīcina veselām ģi-
menēm. Tādēļ arī ar pilnu tiesību daudzos Šveices kanto-

nos murkšķu atrakšana ir pilnīgi noliegta, jo ar to īsā lai-

kā viņus pilnīgi iznīcinātu, kāmēr vienkārša medīšana vi-

ņiem nekad nav sevišķi bīstama. Vasarā atrakšana ir bez

panākumiem, jo pilnīgi modrs dzīvnieks ierokas dziļāk kalnā

ātrāk, nekā cilvēks tamvar sekot. Ārkārtējas vajadzības ga-

dījumos murkšķi pret ienaidniekiemaizstāvas drošsirdīgi un

noteikti, pie kam tie stipri kož vai arī pielieto savus asos na-

gus. Ja kādu sabiedrību par daudz centīgi vajā, tad viņa
atstāj mājokli un aizceļo no viena kalna uz kādu citu, lai

būtu tur drošībā. Šur un tur, kā Ģu d i ziņo, kalnu apdzī-

votāji ir saprātīgi un diezgan pieticīgi, un savus slazdus

ierīko tikai priekš veciem dzīvniekiem, tā, piemēram, Val-

lisas Saastālē, kur dzīvnieki ir sastopami ļoti lielā daudzu-

mā, jo jaunos dzīvniekus te vienmēr sargā. Alpu iedzīvo-

tājiem šis mazais dzīvnieks noder ne tikai barībai vien, bet

arī kā ārstniecības līdzeklis visādām slimībām. Taukā, ār-

kārtīgi garšīgā gaļa der kā sevišķs stiprināšanās līdzeklis

nedēļniecēm; tauki pamazinot dzemdētāju sāpes, dziedinot

rētas, apturot kāsu, izdalot krūšu sacietējumus; svaigu no-

vilktu ādu pielietojot pret kaulu sāpēm un līdzīgām slimī-

bām. Svaigai gaļai ir tik stipra zemes smaka, ka šis ēdiens

nepieradušam izsauc riebumu, tādēļ arī svaigi saķertus
murkšķus, pēc tam, kad tos kā cūkas noplucina un nokasa,
uzkar dažas dienas dūmos, un tikai pēc tam vāra vai cep.

Šādi sagatavotu murkšķa cepeti skaita par ļoti garšīgu.
Gūstam un pieradināšanai vislabāk izvēlas jaunos

murkšķus, lai gan ir grūti pie mātes tos saķert, kad tie

pirmo reizi iznāk no alas. Ļoti jauni un vēl zīdāmi murkšķi
ir ļoti grūti audzināmi nu pat pie labākās kopšanas parasti
aiziet bojā, kāmēr pusauguši ir viegli uzbarojami un dzīvo

ilgi. Viņu barību gūstā sastāda dažādas augu vielas un

piens. Ja ar viņiem nodarbojas, tad viņi ātri un augstā
mērā top rāmi, ir paklausīgi un izmācāmi, iemācas savu

kopēju pazīt, uz viņa saucienu ieņem dažādus stāvokļus, no-
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stājas uz pakaļkājām un tā lēkā apkārt, staigā ar nūju un

t. t. Nevainīgais un paļāvīgais dzīvnieks tad ir jaunu un

vecu cilvēku prieks, un viņa tīrības mīlestība un tā glītums
sagādā tam daudz draugu. Ar citiem dzīvniekiem murkš-

ķis sadzīvo labi; zvēru dārzos tas, piemēram, pakām un

agutim atļauj dzīvot savās paša izraktās alās, un lai gantas

no uzbāzības atgaiņājas, tomēr nekad neuzbrūk. Ar sev

līdzīgiem murkšķis ne vienmēr labi saprotas; vairāki kopā
iespundēti dzīvnieki nereti uzbrūk viens otram, un stiprā-
kais nokož vājāko. Mājās tiem nevar ļaut skraidīt apkārt,
jo tie visu sagrauž, un arī būrītim jābūt stipram un ar

skārdu izsistam, ja grib dzīvnieka izlaušanos aizkavēt. Dār-

zā vai sētā arī to nevar turēt, jo viņš atrod izeju, pat zem

mūra izrakdamies. Siltā istabā viņš dzīvo vasaru kā ziemu,
aukstās telpās tas saveļ kopā visu, ko tikai atrod, iztaisa

sev migu un guļ, bet ar pārtraukumiem. Pa ziemas guļas
laiku var labi noslēgtā lādē un sienā labi iesaiņotu dzīvu

murkšķi tāļu nosūtīt. Mans tēvs saņēma tādu sūtījumu no

Š i n c a, vēl tad, kad nebij dzelzsceļu, lai sūtīšanu paātri-

nātu; dzīvnieks ļoti labi panesa ceļojumu no Šveices līdz

Tiringai un nonāca galā vēl cietā miegā. Arī pie vislabākās

kopšanas sagūstīts murkšķis nedzīvo ilgāk par pieciem līdz

sešiem gadiem.

Mazu, no nedaudz sugām sastāvošu, vāverēm līdzīgu
dzīvnieku, miega peļu jeb miegažurku, dzimtu

(Myoxina) ierindosim blakus vāverēm. Izskatā un būtībā

šie dzīvnieki stāv ļoti tuvu vāverēm, bet noteikti no tām at-

šķiras ar īpatnēju ķermeņa būvi. Miega pelei ir šaura galva
ar mazāk vai vairāk noasinātu purnu, diezgan lielām acīm

un lielām, kailām ausīm, drukns ķermenis, vidēji gari lo-

cekļi, maigi veidotas kājas, kurām priekškājas ir četri

pirksti un platu nagu segta īkšķa atlieka, pakaļkājās pieci
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pirksti, un vidēji gara, ļoti kupla un divrindu spalvām ap-
klāta aste. Spalvojums ir bagāts un mīksts. Galvas kauss

vairāk līdzinās peļu galvas kausam, nekā vāveru. Kalnainu

apgabalu meži, birzes un dārzi ir viņu uzturēšanās vietas.

Miega peles dzīvo kokos, retāk viņu pašu izraktās zemes

alās. Parasti viņu lielākā daļa guļ visu dienu, un iet ba-

rību meklēt tikai rīta un vakara krēslā. Aiz šī iemesla vi-

ņas reti un tikai nejauši dabū redzēt. Kad tās reiz ir iz-

gulējušās, viņas ir ļoti kustīgi dzīvnieki. Viņas var lieliski

skriet un vēl labāk kāpēlēt, bet nevar tā kā vāverītes taisīt

sevišķi lielus lēcienus.

Vidēji siltos apgabalos ar aukstākā gada laika iestāša-

nos viņas sastingst un ziemu pavada gulēdamas savās

ligzdās. Dažas no viņām šim laikam sakrāj barības krāju-
mus un pa laikam pamozdamās tos ēd. Viņu barība sa-

stāv no visāda veida sēklām un augļiem; lielākā daļa ēd arī

kukaiņus, olas un jaunus putnus. Miega peles ēdot sēž kā

vāveres uz pakaļkājām un ar priekškājām pasniedz barību

mutei.

Dažas mīl sabiedrību un dzīvo mazākais pa pāriem ko-

pā, citas ir ārkārtīgi nesaticīgas. Vasarā, skaistā ligzdā
mātīte dzemdē 4—5 mazuļus un audzina tos ar lielu mīle-

stību. Jaunas saķertas miega peles ir puslīdz pieradinā-
mas ; tomēr viņas ne labprāt cieš, kad tās aizskar, bet vecas

saķertas nekad neļauj to darīt. Nekādu vērā ņemamu la-

bumu miega peles mums neatnes.

Pie pirmās ģints pieder parastā miega pele

(Myoxus Glis) un viens viņas radinieks. Viņa pieder pie

dzīvniekiem, kuri pēc vārda ir daudz labāk pazīstami, nekā

no izskata un redzēšanas. Katrs, kas ir nodarbojies ar vec-

laiku vēsturi, pazīst miega peli, romiešu sevišķu mīluli, ku-

ra lološanai un kopšanai bij sastopamas pat sevišķas iestā-

des. Ap ozola un sarkano skābaržu birzēm aptaisīja glu-
dus mūrus, pār kuriem miega peles nevarēja pārkāpt; mūri

ierīkoja dažādas alas migas taisīšanai un gulēšanai;
te miega peles baroja ozola zīlēm un kastāņiem, lai tās pē-

dīgi novietotu mālu traukos, tā saucāmos „glirarijos" un
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vēl sevišķi uzbarotu. Kā mums rāda Herkulanumas izra-

kumi, tad šādai barošanai nozīmēti glirariji bij mazas, pus-

bumbas veida bļodas, kuru iekšējās sienas bij terasveidīgi
sadalītas un augša segta šauriem treliņiem, šādā traukā

ieslēdza vairākas miega peles un pārpilnībā apgādāja ar ba-

rību. Pēc šādas nobarošanas dzīvnieka cepetis bij garšī-
gākais ēdiens uz bagāto plītnieku galda. Marci a1 s ne-

kautrējās šos mazos dzīvniekus apdziedāt un ļauj tiem

runāt:

„Ziema, mēs noguļam tevi, un pampstam no mīkstajiem
taukiem

Taisni tos mēnešos aukstos, miegs tikai baro kad mūs."

Miega peles ķermeņa garums ir 16 cm., astes garums
13 cm., bet viņas galvenā raksturīgā iezīme ir dzerokļu iz-

skats ; no tiem divi lielākie atrodas vidū, bet mazākie novie-

toti tiem abās pusēs un uz viņu gremojamās virsmas atro-

das četras vispāri ejošas un trīs tikai līdz pusei sniedzo-

šas emaljēs krokas, kuras augšējā žokļa zobos pagrieztas
uz āru, bet apakšējā —uz iekšu. Mīkstā, diezgan biezā

spalva ķermeņa virspusē ir vienkrāsaini pelnu pelēka, te

ar gaišāku, te tumšāku, melngani brūnu lāsmojumu, ķer-

meņa sāni ir drusku gaišāki, un tur, kur muguras krāsa

norobežojas no ķermeņa krāsas, brūngani pelēka; ķermeņa
apakšpuse un kāju iekšpuse asi norobežojas no ķermeņa
virspuses krāsas un ir piena baltas un sudrabspīdīgas.

Deguna augšpuse un daļa virslūpas starp ūsām ir pelēki

brūnas, pumaapakšdaļa, vaigi un priekškakls līdz aizausīm

ir balti, ūsas melnas, vidēji lielās ausis no ārpuses tumši

pelēki brūnas, pret malu gaišākas. Ap acīm iet tumši brūns

gredzens. Kuplā un divrindaini spalvainā aste ir brūngani

pelēka, apakšā ar bālganu, garenisku švītru. Sastopamas
arī dažādas pasugas.

Eiropas dienvidi un austrumi ir miega peļu īstā dzim-

tene. Viņu izplatības apgabals stiepjas no Spānijas, Grie-

ķijas un Itālijas līdz dienvidus un vidus Vācijai. Austrijā,

Šteiermarkā, Karintijā, Moravijā, Silezijā, Bohemijā un

Bavārijā dzīvnieks ir bieži sastopams, Kroatijā, Ungārijā
un Dienvidkrievijā viņš ir parasts; Eiropas ziemeļos,
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Ziemeļvācijā, Anglijā un Dānijā tas vairs nav sastopams.
Viņš galvenā kārtā apdzīvo kalnu vidus daļas, vismīļāk sau-

sus ozola un sarkano skābaržu mežus. Dienu miega pele
pavada paslēpusies te dobumainos kokos, koku alās, klinšu

aizās, te zemes alās zem koku saknēm, atstātās kāmju alās,

žagatu un vārnu ligzdās; pret vakaru viņa iziet no savām

paslēptuvēm, klejo nakti apkārt, meklē barību, atgriežas
savā paslēptuvē atpakaļ, lai sagremotu un atpūstos, ēd vēl

reiz, un pret rītu, izņēmuma veidā, tikai pēc saules lēkta,

parasti kopā ar mātīti vai citu biedri uzmeklē gulēšanai pa-

gaidu dzīvokli. Savos nakts ceļojumos viņa parādās kā

ātrs, dzīvs un veikls radījums, kurš ar vāveres veiklību kā-

pelē pa kokiem un klinšu sienām, droši no zara uz zaru, vai

lēc no augstienes dziļumā, un kad ir nonācis uz zemes, tad

sīkiem lēcieniem skraida apkārt. Miega pele tomēr ir sa-

stopama tikai tādās vietās, kuras jau labi pazīstamas kā

viņas dzīves vietas; citādi viņu nakts paslēpj no cilvēka un

daudzu citu ienaidnieku skatiem.

Tikai nedaudzi grauzēji var miega peles rījībā pārspēt.

Viņas ēd, cik ilgi spēj. Ozola zīles, sarkano skābaržu riek-

stiņi, rieksti sastāda laikam viņu galveno barību, bet viņas
nenicina arī valriekstus, kastāņus, saldus un sulīgus aug-

ļus, un arī dzīvnieku barība, šķiet, viņam taisni nepiecie-
šama ; vismaz viņas noslepkavo un apēd katru masāku dzīv-

nieku, kuru var sasniegt, izlaupa ligzdas, nokož jaunos put-
niņus un vispār nereti parādās kā plēsēji. Ūdeni viņas dzer

maz, un ja tām ir sulīgi augļi, tad nemaz.

Pa vasaru, ja tikai laiks nav pārlieku slikts, katru

nakti tās skraida apkārt pa savu apgabalu. Savos medību

ceļojumos gandrīz katru minūti vienu reizi miega pele, lī-

dzīgi vāverei, nosēstas uz pakaļas un ar priekškājām pie-
vada kaut ko mutei. Visu laiku dzird riekstu kraukstoņu,
vai arī izēstu augļu atlieku krišanu, jo tās viņa sviež zemē.

Pret rudeni viņa salasa barības krājumus un sakrauj tos sa-

vās alās. Ap to laiku viņa tiešām pampst no taukiem, to-

mēr ēd tik ilgi, cik var; tad tā sāk domāt par ziemas mā-

jokļa ierīkošanu. Tagad dziļās zemes alās, spraugās un plai-

sās, klintīs un vecos mūros, pat dziļos koku dobumos no
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vairākiem saviem biedriem, vēl pirms termometrs nav no-

kritis līdz nullei, saritinās un iegrimst dziļā ziemas miegā;
bargos kalnu apgabalos viņa sāk gulēt jau augustā, siltā-

kos līdzenumos tikai oktobrī. Viņa uzrāda visu ziemas gu-

lētāju bezjūtību un ir, varbūt, taisni tā, kura guļ visdzi-

ļākā miegā. Viņu var mierīgi no migas izņemt un aiznest

prom: viņa paliek auksta un bez kustībām. Siltā istabā tā

pamazām atmostas, no sākuma drusku pakustina locekļus,
izlaiž dažas piles gaišu, zelta dzeltēnu mīzalu un sāk ku-

stēties aizvien vairāk un vairāk, bet arī vēl tagad izskatās

ļoti nomiegojusies. Savvaļā viņa laiku pa laikam pamostas

pati no sevis un mazliet ieēd no saviem barības krājumiem,
īstenībā laikam nemaz nezinādama, ko dara. Miega peles,
kuras Lenčs turēja pa ziemu kādā aukstā telpā, uzmodās

riezi gandrīz ik četras nedēļas, paēda un tad atkal aizmiga
tik cieši, ka izskatījās kā mirušas; citas, kuras Galva ņj i

(Galvagni) kopa, modās reizi divos mēnešos un arī ēda. Sav-

vaļā mūsu miega pele uzmostas tikai vēlu pavasarī, reti

pirms apriļa beigām. Tā kā viņas ziemas miegs turpinās

pilnus septiņus mēnešus, tad arī tā savu vācu nosaukumu

„septiņgulētājs" nes ar pilnu tiesību.

Drīz pēc uzmošanās dzimumi sapārojas un pēc apmē-

ram 6 nedēļas ilga grūsniecības laika kādā koka vai citā do-

bumā
— Altenburgas tuvumā ļoti bieži stārķa perējamās

kastēs, kuras ar augstu mietu palīdzību mēdz uzlikt augļu
kokos — mīkstā migā mātīte dzemdē 3—6 kailus, aklus ma-

zuļus, kuri aug ārkārtīgi ātri, tikai īsu laiku zīd māti un

pēc tam meklē paši sev barību. Miega peles ligzda nekad

nestāv brīvi uz kokiem, kā mūsu vāverītes ligzda, bet vien-

mēr, pēc iespējas, ir paslēpta. Apgabalos, kur ir daudz

sarkano skābaržu, miega peles vairojas ļoti ātri, jo viņu
pārtika galvenā kārtā atkarājas no augļu izdošanās.

Miega peles daudzie ienaidnieki tai ļoti kaitē. Koku

caune un sesks, meža kaķis un zebiekste, ūpis un pūce ir

viņas ļaunākie vajātāji, un lai arī viņa ar lielu drosmi arī

pret stiprākiem ienaidniekiem aizsargājas, šņākdama un

nikni kozdama un pat vājos nagus pie aizstāvēšanās ņem-
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dama palīgā: to tomēr katru reizi nogalina. Cilvēks ķer viņu,
kur tā ir bieži sastopama, pa daļai gaļas dēļ, pa daļai ādas

dēļ, ievilina viņu mākslīgos ziemas dzīvokļos un bedrēs, ku-

ras ierok mežos zem krūmiem un klinšu nokārām, uz dien-

vidiem vērstās vietās; šīs bedres nodevīgi izklātas sūnām,

pārsegtas salmiem un sausām lapām un bagātīgi nokaisītas

sarkano skābaržu riekstiem; tai ierīko arī citas lamatas.

Bavārijā zemnieki viņu ķer parastās zīlišu lamatās, kurās

novieto kaņepju ēsmu.

Miega peli samēra reti tur gūstā. Jau iepriekš var sa-

gaidīt, kā tik liels izēdājs garīgā ziņā nestāv augstu un ka

vispār tam nevar būt daudz labu īpašību. Miega peles bū-

tība nav taisni patīkama, viņas lielākais tikums ir tīrība;

vispār viņa ir garlaicīga. Ta vienmēr ir nikna, nemaz ne-

iedraudzējas ar savu kopēju, un ja kāds iedrošinās tai tuvo-

ties, tad nikni ņurd, pie tam īpatnēji krākdama. Tam, kas

viņu neveikli saķer, viņa ātriem vienam pēc otra sekojo-
šiem kodieniem ļoti jūtamā kārtā pierāda, ka viņai nav ne-

kādas patikas ļauties sevi kaut kā apgrūtināt. Naktīs bū-

rītī viņa kā traka lēkā apkārt un jau tādēļ vien ātri top

īpašniekam nepanesama. Viņa ir ļoti rūpīgi jākopj, sevišķi
jābaro, jo citādi ta pārgrauž būrīti vai arī apēd kādu no

saviem draugiem; ja viņai nav diezgan barības, tad viņa
bez kādas vilcināšanās uzbrūk savas sugas biedriem, no-

slepkavo un apēd to tikpat mierīgi kā citus mazus dzīv-

niekus. Arī būrīšos dzimušie jaunie dzīvnieki ir tikpat ne-

patīkami kā vecie.

Doru peļu (Eliomvs) ģints maz atšķiras no ie-

priekš minētās un galvenā kārtā tikai ar zobu sistēmu.

Doru peles jeb lielās lagzdu peles (Eliomvs Nitela)

ķermeņa garums sasniedz augstākais 14 cm, bet astes ga-

rums 9,5 cm. Galva tāpat kā ķermeņa virspuse ir iesarkani

pelēki brūna, apakšpuse balta. Ap acīm iet spīdoši melns

gredzens, kurš ir arī zem ausīm un turpinās līdz kakla sā-

niem; priekš un aiz ausīm atrodas bālgans, bet virs tā meln-
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gans plankums. Aste no pamata līdz pusei ir pelēki brūna,
otrā pusē divkrāsaina, augšā melna, apakšā balta. Apakš-

puses spalvas ir divkrāsainas, pie pamata pelēkas, galotnē

baltas, dažreiz ar vāji dzeltēnu vai pelēku sarmojumu. Abas

galvenās krāsas krasi atšķiras viena no otras. Ausis ir

gaļas krāsā, ūsas melnas ar baltām galotnēm, nagi gaišā

raga krāsā, augšējie priekšzobi ir gaiši brūni, apakšējie

gaiši dzeltēni. Skaistas tumši melni brūnas acis doru pelei

piedod gudru un modru izskatu.

Doru pele, kura jau seniem romiešiem bij pazīstama

zem „nitelas" nosaukuma, pieder galvenā kārtā vidus un

Rietumeiropas mēreniem apgabaliem. Francija, Beļģija,
Šveice, Itālija, Vācija, Ungārija, Galicija, Semigradija un

Baltijas valstis ir viņas dzimtene. Dažos Vācijas apgabalos,

piemēram Harcā, doru pele ir ļoti bieži sastopama. Viņa
apdzīvo kā līdzenumus tā kalnus, labprātāk tomēr kalnu

apgabalus, un te galvenā kārtā lapu koku mežus, lai gan

viņa ir sastopama arī švarcvaldē un nereti zemos krūmos

vai dārzos. Šveicē viņa uzkāpj kalnos tuvu līdz šļūdo-
ņiem.

Viņas barība ir ta pate, kas citām miega pelēm; tomēr

viņa iznes arī no kalnu apdzīvotāju mājām taukus un svie-

stu, speķi un šķiņķi un ēd jaunus putniņus un olas vēl lab-

prātāk un vairāk nekā viņas lēnā radiniece, kuru viņa arī

kāpelēšanā un lēkšanā bez šaubām pārspēj. Viņas miga

atšķiras no miega peles migas ar to, ka stāv neapsegta, to-

mēr viņa šad tad ievelkas arī paslēptuvēs mūros, vecās

žurku alās, kurmju ejās un citās alās, akmeņu spraugās
un zemē, izklāj tās ar mīkstām sūnām un ierīkojas tik ērti,

cik iespējams. Vecas vāveru ligzdas viņa labprāt izmanto

kā dzīvokli; vajadzības gadījumā viņa taisa arī pate sev

ligzdu un pakar to brīvi starp diviem koku zariem.

Maija pirmā pusē dzīvnieki pārojas. Vairāki tēviņi
bieži dzīvi strīdas ap mātīti, šņākdami vajā viens otru un

burtiski plosās pa kokiem. Cik mierīgi viņi ir citā laikā,

tikpat strīdīgi, nikni, ļauni tie parādās tagad, un nopietnas

cīņas tiek izcīnītas ar lielu niknumu, ko no viņiem nemaz

nevarēja sagaidīt; diezgan bieži atgadās, ka viens preti-
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nieks otru pat nokož un tad tūlīņ to apēd. Pēc 24 dienu

vai mēneša grūsnības skaisti ierīkotā, brīvi stāvošā ligzdā,

labprāt kādā vecā vāveres vai kraukļu ligzdā, bet arī

strazdu ligzdās, kuras tās zināmos apstākļos ar varu pie-

savinās, izklāj spalvām un sūnām un noslēdz, atstādamas

tikai mazu caurumiņu, mātīte dzemdē 4—6 kailus, aklus

mazuļus. Mātīte viņus zīda ilgāku laiku un arī nes viņiem,
kad tie sāk" jau ēst, pilnīgi pietiekošu daudzumu barības

līdzekļu. Ja nejauši pieiet pie ligzdas un mēģina bērnus

izņemt, tad rūpīgā māte ienaidnieku uzskata dzirkstošām

acīm, atņirdz zobus, lec sejā un uz rokām un visplašākā
mērā pielieto savus zobus. Ir dīvaini, ka citādi tīrīgā doru

pele savu ligzdu tur vislielākā netīrībā. Smirdošie mēsli,
kuri paliek ligzdā, ar laiku uzkrājas un izplata tik stipru

smaku, ka ne tikai suņi, bet arī cilvēki jau no diezgan liela

atstatuma spēj nomanīt šī doru peles bērnu šūpuļa klāt-

būtni.

Pēc nedaudzām nedēļām mazuļi jau sasnieguši mātes

lielumu un kādu laiku vēl klīst sava midzeņa tuvumā, lai

veco vadībā un aizsardzībā meklētu sev barību. Vēlāk tie

ierīko paši sev mājokli, un nākamā gadā ir jau spējīgi vai-

roties. Pie sevišķi labvēlīgiem laika apstākļiem mātīte

dažreiz apbērnojas taī pašā gadā vēl otru reizi.

Ziemas guļai doru pele uzmeklē sausus un labi aizsar-

gātus koku vai mūru caurumus, pat kurmju alas, vai arī

ielien dārzu mājās, šķūņos, ogļu būdās un līdzīgās ēkās, lai

tur apmestos uz ziemu. Parasti atrod vairākus dzīvniekus

guļam vienā ligzdā; visa sabiedrība saritinājusies cieši

kopā, gandrīz vienā kamolā. Doru peles guļ bez-pārtrau-

kuma, tomēr ne tik dziļā miegā, kā citi dzīvnieki; tiklīdz

iestājas siltāks laiks, tās pamostas, ieēd no saviem barības

krājumiem un iegrimst par jaunu miegā, tikko iestājas
atkal jauns aukstums. Pretēji citiem dzīvniekiem, kas arī

guļ ziemas miegu, doru peles savā bezsamaņas stāvoklī to-

mēr uzrāda jūtību pret ārējiem kairinājumiem, un ja tās

aizskar vai dur ar adatu, tad atbild uz to ar vieglu rau-

stīšanos un dobjām balss skaņām. Retumis pirms apriļa
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beigām tās atkal parādās ārā, noēd tad vispirmā kārtā sa-

vus barības krājumus un pēc tam sāk savu īsto vasaras

dzīvi.

Doru pele dārzos ir ienīsts viesis, sevišķi tādos dārzos,
kur audzina smalkākas augļu sugas. Ar vienu dzīvnieku

pietiek, lai izpostītu visu persiku vai aprikosu ražu. Savā

nagu palaišanā doru pele izrāda tādu garšu, kura viņai
tiešām dara godu. Ta izmeklē tikai labākos un sulīgākos

augļus, iegrauž tomēr drusku arī citos, lai tos nomēģinātu,
un tādā kārtā saposta daudz vairāk nekā patiesībā noēd.

Nav nekāda droša aizsarglīdzekļa, lai no viņas paglābtos:
ta prot pārspēt katru kavēkli, kāpj augšā pa koku stumb-

riem vai balsta kokiem, lien cauri izvilkto tīklu acīm vai

pārgrauž tos, ja pinums ir par daudz sīks, un tiek cauri pat
drāšu pinumiem. Tikai tie augļi, kas vēlu nogatavojas, ir

no viņas nodrošināti, jo tanī laikā ta jau guļ savā midzenī.

Tā ka doru pele cilvēkam nodara tikai zaudējumus un ne-

atnes ne vismazākā labuma ne ar savu gaļu ne ādu, tad

dārzu īpašnieki, kuri no tās visvairāk cieš, to cītīgi vajā
un iznīcina. Labākās ķeramās ierīces, kuras uz tām var

izlikt, ir drāšu cilpas vai šķīvju dzelzis, kuras izdevīgā
vietā uzstāda. Vēl labāk par šādām ierīcēm dārzu aiz-

sargā no šī uzmācīgā zagļa krietns kaķis. Caunes, zebiek-

stes, ūpji un pūces arī cītīgi medī doru peles; zemes īpaš-

nieki, kuri dzīvo tuvu mežiem, dara tā tad labi, ja viņi šos

grauzēju dabīgos ienaidniekus pēc iespējas saudzē.

Gūstam doru pele noder tikpat maz kā miega pele.
Reti ta pierod pie cilvēka, un pie katra pārsteiguma tūlīņ
pielieto savus asos zobus, bieži ļoti jūtamā kārtā. Pie tam

viņai ir miega peles nepatīkamās parašas: dienu ta ir klusa,
bet naktī dauzās pa savu būrīti, mēģina pārgraust vai iz-

laust būrīša sienas, ūn ja tas viņai izdodas, tad skrien ap-

kārt pa istabu ar tādu troksni, itkā tur desmit doru peles

cita cita dzenātu. Par šī dzīvnieka laupītāja dabu gūstā

var viegli pārliecināties. Viņš izrāda zebiekstes asinskāri

līdz ar citu miega peļu rijību,' metas ar īstu trakumu virsū

katram mazākam mugurkauldzīvniekam, kuru tam atnes,
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acumirklī nokož putnu vai nedaudzās minūtēs niknu peli
un pat uzbrūk sev līdzīgiem.

Dzimtas trešā ģinta (Muscardinus) no abām iepriek-
šējām atšķiras ar savu zobu sistēmu. Arī ausis šīs ģintas
dzīvniekam ir mazākas nekā iepriekšējiem. Eiropā dzīvo

tikai viena šīs ģintas suga, susuris jeb lagzdu pele

(Muscardinus avellanarius), skaistākais, piemīlīgākais un

veiklākais radījums starp visiem Eiropas grauzējiem, kurš

ir tikpat patīkams ar savu graciozo izskatu un skaisto

krāsu, kā ar savu tīrīgumu un visas savas būtības mai-

gumu. Dzīvnieciņš ir apmēram tikpat liels kā mūsu māju

pele: viņa kopgarums ir 14 cm, no ka gandrīz puse krīt

uz asti. Biezais un pieguļošais, no vidēji garām, spīdīgām
un mīkstām spalvām sastāvošais spalvojums ir vienmērīgi

dzeltēnsarkans, apakšā drusku gaišāks, uz krūtīm un pa-
kaklē balts; acu apkārtne un ausis ir gaiši sarkanas, kāju

pēdas sarkanas, pirksti bālgani, astes virspuse brūngan-
sarkana. Ziemā astes augšpuse, sevišķi pret galu, iegūst

vāji melnganu piekrāšu. Jauni dzīvnieki ir dzīvi dzeltēn-

sarkanā krāsā.

Viduseiropa ir susura dzimtene: Zviedrija un Anglija
liekas sastāda viņa izplatības apgabala ziemeļu robežu, Tos-

kana un Ziemeļturcija — dienvidus robežu; austrumos tas

neiet tālāk par Galiciju, Ungāriju un Semigradiju. Sevišķi
bieži tas sastopams Tirolē, Karintijā, šteiermarkā, Bohe-

mijā, Silezijā, Slavonijā un Ziemeļitalijā, kā vispār tas dien-

vidos dzīvo lielākā daudzumā nekā ziemeļos. Viņa uzturē-

šanās vietas ir apmēram tādas pat kā viņa radiniekiem,

un arī viņa dzīves veids stipri atgādina aprakstīto miega

peļu dzīvi. Susuris pieder ielejām tāpat kā kalniem, bet

pēdējos nepaceļas augstāk par lapu mežu joslu, tā tad sa-

stopams augstākais 2000 metru augstumā. Zemi krūmi

un dzīvžogi, vismīļāk lagzdu krūmu audzes, ir viņa iecienī-

tākās dzīves vietas.
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Dienā susuris guļ kautkur noslēpies un naktī dodas

meklēt barību. Rieksti, ozolzīles, cietas sēklas, sulīgi
augļi, ogas un koku pumpuri sastāda šo barību; vislabprā-
tāk tas grauž lagzdu riekstus, kurus tas ar lielu mākslu

attaisa un iztukšo, pašus riekstus nemaz nenoplūcot. Arī

pīlādžu ogas tas labprāt ēd un te tiek bieži ķerts cilpās.
Susuris dzīvo nelielām, iekšēji ne sevišķi cieši saistītām sa-

biedrībām. Katrs atsevišķs dzīvnieks par sevi vai pa di-

viem kopā biezos krūmos būvē sev mīkstu, siltu un diezgan

mākslīgu ligzdu no zālēm, lapām, sūnas, saknitēm un dzīv-

nieku spalvām, un no šejienes apmeklē savu nakts medību

apgabalu, gandrīz arvien kopā ar citiem, kas dzīvo tuvumā.

Kā īsti koku dzīvnieki, tie prot brīnišķi kāpelēt pat pa vis-

tievākiem zariņiem, ne tikai tā kā vāveres un miega peles,
bet pat atgādinot pērtiķu paņēmienus; bieži gadās, ka tie

pakaras ar pakaļkājām kādā zarā, lai satvertu un iztuk-

šotu kādu zemāk karājošos riekstu, un tikpat bieži tos redz

tikpat žigli tekājam pa zaru apakšpusi kā pa zaru augš-

pusi, gluži kā to dara minētie dienvidus mežu virves dejo-
tāji. Pat uz līdzenas zemes susuri ir vēl diezgan veikli,
kaut gan tie arvien cik ātri vien iespējams uzmeklē savas

gaisīgās dzīves vietas.

Susuru vairošanās laiks iekrīt vasaras otrā pusē; reti

kad tie pārojas virms jūlija. Pēc apmēram trīs nedēļu ilga

grūsnības laika, tā tad augustā, mātīte dzemdē trīs līdz

četrus kailus un aklus mazuļus. Bērni piedzimst no sūnām

un zālēm būvētājā ļoti glītajā bumbveidīgajā vasaras ligz-

dā, kura no iekšpuses izklāta dzīvnieku spalvām un parasti

ierīkota visbiežākajos krūmos, apmēram metru pār zemi.

Mazuļi aug ārkārtēji ātri, tomēr zīd veselu mēnesi, kaut arī

tie pa to laiku jau ir tik lieli, ka šad un tad jau var atstāt

savu ligzdu. No sākuma visa saime darbojas pa tuvāka-

jiem lagzdu krūmiem, jautri spēlējas un meklē riekstus.

Pie mazākā troksnīša visi dodas atpakaļ uz ligzdu, lai tur

paslēptos. Vēl pirms tam, kad susuriem jāardievojas no

gaismas dzīves priekiem un jālien atpakaļ ziemas mājokļos,
mazie ir jau tapuši tikpat tauki, kā vecie. Ap oktobra vidu

jaunie kopā ar vecājiem ievelkas savās paslēptuvēs, kur
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tie ievākuši ziemai krājumus, un taisa te no zariem, lapām,
skujām, sūnām un zāles bumbveidīgu midzeni, kurā visi

dzīvnieki saritinājās kopā kamolā un iegrimst vēl dziļākā
miegā, nekā viņu radinieki; tos tad var ņemt rokās' un

valstīt, bez kā tie izrādītu vismazāko dzīvības zīmi. Skato-

ties pēc ta, vai ziema stingra vai silta, tie noguļ sešus līdz

septiņus mēnešus, vairāk vai mazāk pārtraukti, līdz siltā

jaukā pavasara saulīte tos atkal pamodina uz jaunu dzīvi.

Ir grūti noķert susuri, kamēr tas vēl vilnīgi mundrs,
un tikai nejauši viens vai otrs no tiem kādreiz iekrīt lama-

tās, kuras uzstāda viņu iemīļotākās pastaigāšanās vietās ar

riekstiem vai citu barību kā ēsmu. Biežāk tos iegūst vēlu

rudenī vai ziemā. Tad tos dažreiz atrod pie koku lapu grāb-
šanas zem sausām lapām guļošus vai arī ligzdā saritināju-

šos; izvilkti ar darba rīkiem dienas gaismā, susuri nodod

sevi ar smalku, pīkstošu skaņu, un kaut cik uzmanīgs strād-

nieks tos tūlīņ pamana, ietin cieši sūnās, nes sev līdz uz

mājām un ieliek būrītī vai nodod kādam dzīvnieku mīļotā-
jam. Ja susuri paņem rokā, tad tas jau ir tikpat kā pie-

radināts; nekad viņš neuzdrošinās savam gūstītājam iz-

rādīt pretestību vai kost — vislielākās bailēs tas tikai iz-

dod pīkstošas skaņas. Drīz viņš apmierinās ar neizbē-

gamo, ļaujas mierīgi nest sevi uz mājām un pilnīgi padodas
cilvēka gribai; gūstā susuris drīz zaudē arī daļu no sava

bikluma, bet tomēr netiek pilnīgi vaļā no iedzimtā kau-

truma un bailīguma. Viņu baro riekstiem, augļu kauli-

ņiem, sēklām, augļiem un maizi, arī kviešu graudiem. Tas

ēd taupīgi un sātīgi, no sākuma tikai naktīs, un nedzer ne

piena ne ūdeņa. Susuru lielā tīrība, piemīlīgums un sa-

ticība savā starpā, graciozās kustības un jautrā rotaļāšanās
padara tos par īstiem cilvēka mīluļiem. Anglijā susurus

tur kā istabas dzīvniekus parastos putnu būrīšos un līdzīgi

istabas putniņiem pārdod tos arī tirgos. Viņus var turēt

vislabākās istabās, jo viņi neizplata nekādas smakas un

tikai vasarā atdala bizamam līdzīgu smaršu, kura tomēr ir

vāja un nav nepatīkama.
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Bebrs, kaut gan dažādā ziņā līdzinādamies līdz šim

apskatītiem grauzējiem, tomēr no tiem ari ievērojami at-

šķiras ; tā ka tam ir atšķirības arī no pārējiem savas šķiras
locekļiem, tad to jāuzskata par atsevišķas dzimtas (Casto-
rina) priekšstāvi. šai dzimtai var pieskaitīt vēl tikai agrā-
kos ģeoloģiskos laikos dzīvojušos grauzējus, kuri uzskatami

par tagad dzīvojošo priekštečiem; starp tagadējiem ir gan

kādi, kas bebri atgādina, bet nav tādu, kas viņam patiesi
līdzinātos.

Bebrs vērsis uz sevi novērotāju uzmanību jau no vis-

vecākiem laikiem, un vecie rakstnieki to vairākkārt piemin
zem vārdiem „Castor" un „Fiber". Tomēr no visvecākiem

dabas novērotājiem mēs nekā daudz un noteikta par viņa
dzīvi nedabonam zināt. Aristotels tikai saka, pie-

mēram, ka bebrs pieder pie četrkājainiem dzīvniekiem un

līdzīgi ūdrim ezeros un upēs meklējot sev barību. P1 mi j s

stāsta par bebru šķidruma iespaidu un ziņo, ka bebrs stipri

kožot, saķertu cilvēku nelaižot vaļā, kamēr neesot ta kaulus

salauzis, ka tas cērtot kokus kā ar cirvi un ka tam esot

tāda aste kā zivim, bet citādi tas līdzinoties ūdrim. Slave-

najā Olavs Magnus, Upsalas bīskapa, aprakstā, kuru šis

autors ap 1520. gadu izdeva par Norvēģiju un tās dzīvnieku

valsti, tiek ziņots, ka bebrs nedzīvojot un nevairojoties vis

vienīgi Melnās jūras ūdeņos, bet ka to lielā daudzumā sa-

stopot pie Reinas, Donavas, Moravijas purvos un vēl lielākā

daudzumā ziemeļos, jo te upēs neesot tikdaudz trokšņa, ka

ar kuģniecību dzīvajās Remā un Donavā. Ziemeļos tas ar

brīnišķu mākslu, vienīgi no dabas pamācīts, neskaitāmās

upēs ceļot no kokiem savas mājas.
šie vecie raksti ir labi tai ziņā, ka sniedz mums ziņas

par bebra agrāko izplatību. No tiem mēs redzam, ka diezin

vai cits kāds dzīvnieks ir tik ātri pamazinājies skaitā, kā

šis vērtīgais grauzējs. Vēl mūsu dienās bebra izplatības

apgabals sniedzas cauri trim kontinentiem un stiepjas pāri
visiem apgabaliem starp 33. un 68. ziemeļa platuma grādu;

agrākos laikos bebrs, redzams, bijis vēl daudz izplatītāks.
Domā pat, ka bebra attēls saskatāms senēģiptiešu bilžu rak-

stos, no kā būtu secināms, ka tas bijis sastopams pat Af-
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rikā. Indiešu magu reliģija aizliedza bebrus nogalināt, kas

rāda, ka tie arī Indijā dzīvojuši. Gesners (1583. g.)
raksta: „Kaut gan tas ir visās zemēs parasts dzīvnieks,
tomēr vismīļāk viņš dzīvo tur, kur ir lielas, ūdeņiem ba-

gātas upes; Šveices Arā, Reisā un Limmatā, arī Birsā pie
Bazeles viņu ir daudz. Spānijā, kā Strabo stāsta, tas esot

gandrīz visos ūdeņos, un Itālijā tur, kur Po upe ieplūst jū-
rā." Francijā un Vācijā bebrs bij gandrīz visur sastopams.
Anglijā to iznīdēja vispirms. Mūsu laikos arī Vācijā to

sastop tikai ļoti reti, no stingriem medību likumiem aizsar-

gātu, ar pilnu drošību gan tikai pie Elbas vidusapgabala,
bez tam vēl atsevišķi arī Zalcachas krastu mežos pie Au-

stri jas-Bavarijas robežām un varbūt arī vēl citur. No Ei-

ropas zemēm viņš vēl visbiežāk sastopams Austrijā, Krie-

vijā un Skandināvijā, sevišķi Norvēģijā. Daudz lielākā

skaitā bebrs sastopams Āzijā. Vidus un ziemeļu Sibirijas
lielās upes tas apdzīvo lielā daudzumā, un arī lielās un ma-

zākās upēs, kas ietek Kaspijas jūrā, tas esot atrodams.

Amerikā agrāk tas bij ļoti parasts, bet caur nepārtraukto

vajāšanu viņu skaits arī tur ir stipri samazinājies. Ho n-

t a n s, kurš pirms divi simti gadiem apceļoja Ameriku,

stāsta, ka Kanādas mežos tas ik pēc 4 vai 5 stundu gājiena

sastapis bebru dīķus. Pie Puantas upes, rietumos no Illi-

noisas ezera, 20 stundu garā ceļa gabalā bij vairāk kā 60

bebru dīķi, pie kuriem medniekiem bij diezgan darba visu

ziemu. No tā laika dzīvnieku skaits ārkārtēji gājis ma-

zumā. Odib on s (Audubon) 1849. gadā min tikai vēl

Labradoru, Ņufaundlendi, Kanādu un atsevišķus apgaba-
lus Mainas un Masačuzetas štatos kā bebru apdzīvotus ap-

gabalus, tomēr piezīmē, ka tas varētu vēl tapt atrasts vienā

otrā mazāk apdzīvotā Savienoto Valstu apgabalā.
Bebrs (Castor Fiber) ir viens no lielākiem grauzē-

jiem. Pieauguša tēviņa ķermeņa garums ir 75 līdz 95 cm,

skausta augstums tikpat liels, ķermeņa svars — ap 20 līdz

30 kilogramu. Ķermenis ir lempīgs un stiprs, pakaļgalā ie-

vērojami resnāks nekā priekšgalā, vēders nokāries, kakls

resns un īss, galva pakausī resna, bet uz priekšu sašauri-

nāta, ar īsu un strupu purnu; kājas ir īsas un ļoti stipras,



109

pakaļējās drusku garākas par priekšējām; kājās ir pieci

pirksti, pie kam pakaļkājās pirksti līdz pat nagiem savie-

noti ar peldplēvi. Aste, kura no ķermeņa nav noteikti no-

robežota, ir pie pamata apaļa, vidū no augšas un apakšas
plakana, līdz 20 cm plata, galā drusku noapaļota, gar ma-

lām gandrīz asa, no augšas skatoties olveidīga. legareni

apaļās, gandrīz spalvā noslēptās ausis ir mazas un īsas, no

ārienes un iekšienes spalvu apklātas, un var tik tā pieglau-
stas galvai, ka tās gandrīz pilnīgi noslēdz ausu caurumu.

Mazajām acīm raksturīga ir slēdzējplēve; redzoklis ir apaļš.
Nāsis ir biezām sienām un tāpat noslēdzamas. Mutes ie-

griezums ir mazs, augšlūpa plata un vidū iegriezta. Spalvo-

jums sastāv no ārkārtēji biezas, pinkainas, zīdam līdzīgas
vilnas un pareti stāvošām garām, stiprām, stīvām un spī-

došām akota spalvām, kuras pie galvas un muguras lejgalā
ir īsas, uz pārējā ķermeņa ap 5 centimetru garas. Uz virs-

lūpas ir vairākas rindas resnu un stīvu, bet ne garu saru.

Ķermeņa apakšpuses krāsa ir tumši kastaņbrūna, kura atsit

vairāk vai mazāk pelēkā krāsā; apakšpusē krāsa ir gaišāka,
vilna pie pamata sudrabpelēka, pret galotni dzeltēnbrūna;

kājas ir tumšākas par ķermeni. Astes pamatu pirmajā

trešdaļā sedz ļoti gara spalva, bet tālāk tā ir kaila un ap-
klāta mazām, iegareni apaļām, gandrīz seškantainām ādas

bedrītēm, starp kurām atrodas atsevišķas īsas, stīvas, at-

pakaļ vērstas spalvas. Kailo daļu krāsa ir bāli melni pe-

lēka ar zilganu piekrāšu. Vispārējā spalvas krāsā ir no-

virzibas: dažreiz spalva ir melnāka, citreiz pelēkāka, vēJ

citos gadījumos vairāk sarkanbalta. Ļoti reti atrod arī

baltus un plankumainus bebrus.

Ļoti lielie un stiprie, no priekšas plakanie un gludie,

šķērsgriezumā gandrīz trīsšķautņainie, no sāniem kaltam lī-

dzīgie graužamie zobi stāv tāļu ārā no žokļa; diezgan vie-

nādi veidotie dzerokļi uzrāda augšā ārpusē trīs, iekšpusē

vienu, apakšā turpretim ārpusē vienu un iekšpusē trīs kro-

kas. Galvaskauss ir parasti ļoti spēcīgi veidots. Visi kauli

ir stipri un plati, būdami par piestiprinājuma vietu ļoti
stipriem muskuļiem. Krūšu daļā ir 9 skriemeļi, jostas daļā

9, krustā 4un astē 24. Siekalu dziedzeri, sevišķi auss sie-
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kalu dziedzeris, ir uzkrītoši stipri attīstīti, arī garais, ie-

žmaugtais kuņģis ir visai bagāts dziedzeriem. Mīzalu vads

un dzizmumorgani atveras taisnajā zarnā. Abu dzimumu
dzīvniekiem ir vēdera dobumaapakšdaļā, tuvu pie tūpļa un

dzimumorgāniem, divi īpatnēji, viens no otra šķirti, dzi-

mumorgānos atverošies atdalījumu dziedzeri, kastorsomas

jeb bebru šķidruma tvertnes. Šo dziedzeru iekšējās sienas

pārklātas gļotādu, kura sadalīta zvīņveidīgās somiņās un

krokās un atdala tā saucāmo kastoreumu jeb bebru šķidru-
mu. Pēdējais ir tumši sarkanbrūna, dzeltēnbrūna vai melni

brūna, diezgan mīksta, smērei līdzīga viela ar īpatnēju,

stipru, tikai nedaudziem cilvēkiem patīkamu smaku un ilgi

pieturošos rūgtu balzamisku garšu; agrākos laikos šo

šķidrumu bieži lietoja kā pretkrampju vai vispār nomieri-

nošu līdzekli.

Ja no bebra dzīves apraksta mēģina atsijāt visas tei-

kas un pasakas, kuras šim dzīvniekam piedzejo vēl līdz

mūsu dienām, tad iegūstam apmēram sekošo ainu.

Bebrs mūsu laikos dzīvo pa lielākai tiesai pāriem, un

tikai klusos apvidos apvienojas lielākās vai mazākās sa-

biedrībās. Visos apdzīvotos apgabalos viņš, tāpat kā ūdrs,

pa lielākai daļai dzīvo vienkāršās apakšzemes alās, nedo-

mādams par piļu celšanu. Tomēr bebru pilis vēl nesen at-

rada netāl no Barbi pilsētas, kādā vientuļā, vītoliem apau-

gušā apgabalā, caur kuru tecēja 6 līdz 8 soļus plata upīte.
Virsmednieks fon Meijerinks (Meverinck), kurš tur

bebru celtnes novērojis gadiem ilgi, stāsta par to sekošo:

~Tagad (1822. gadā) te dzīvo vēl vairāki bebru pāri bedrēs,
kuras līdzinās āpšu alām; alas ir 30 līdz 40 soļu garas un

tek vienā augstumā ar ūdenslīmeni, pie kam arī uz saus-

zemes ir izejas caurumi. Savu bedru tuvumā bebri ierīko

tā saucamās pilis. Tās ir 2,5 līdz 3 metri augstas, no re-

sniem sprunguļiem kopā samestas kaudzes; sprunguļus
bebri nograuž pie tuvajiem kokiem un tos arī nomizo, jo
mizu viņi ēd. Rudenī bebri uzdzen uz kaudzēm zemi un mā-

lus no upes krasta, grūzdami zemi ar krūtīm un priekškā-

jām. Kaudzēm ir maizes krāsns izskats, un tās bebri ne-

lieto par mājokļiem, bet tikai par patvēruma vietām tanīs
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gadījumos, kad augsts ūdens tos izdzen no viņu alām. Mi-

nētā gada vasarā, kad bebru sabiedrība pastāvēja no 15 līdz

20 veciem un jauniem dzīvniekiem, bij novērots, ka bebri

sāk mest uzbērumu. Nutes upe šinī laikā bij tik sekla, ka

alu izejas krastā bij visur redzamas un ūdens zem tām bij
tikai nedaudzus centimetrus dziļš. Bebri bij atraduši vietu,
kur upes vidū bij maza saliņa, no kuras tie meta uz abām

pusēm upē resnus zarus un starpas aizblīvēja māliem un

niedrēm tik cieši, ka ūdensspogulis augšpus uzbēruma stā-

vēja par 30 cm augstāk nekā lejpus tā. Uzbērumu ūdens

vairākas reizes pārrāva, bet bebri to kārtīgi nākošā naktī

atkal atjaunoja. Kad Elbas plūdu ūdeņi ienāca Nutes upē

un appludināja bebru mājokļus, dzīvnieki bij redzami arī

dienas laikā. Tie tad pa lielākai daļai gulēja uz savas pils
vai uz tuvumā augošiem vītoliem."

Lai iegūtu jēdzienu par bebru celtnēm, šīm patiesām
ziņām varam pievienot novērojumus, kurus snieguši ārsts

Sarrazēns (Sarrazin), kas vairāk kā 20 gadus dzīvojis
Kanādā, Hernss (Hearnes), kas pavadījis 3 gadus pie
Hudzona jūraslīča, Kartraits (Cartwright), kas uztu-

rējies 10 līdz 12 gadus Labradorā, O d i b o n s (Audubon),
kurš gan atstāsta kāda mednieka stāstījumu, Vidas

princis, Morgan s, Agasics (Agassiz) un citi.

Pēc rūpīgas pārlikšanas dzīvnieki izvēlas upi vai strau-

tu, kura krasti tiem sniedz labas ganības un kuri liekas arī

sevišķi piemēroti viņu alu, uzbērumu un piļu celšanai. Vien-

tuļi dzīvojoši bebri mājo vienkāršās pazemes alās, līdzīgi

ūdriem, sabiedrības turpretim, kuras parasti pastāv no ģi-

menēm, mēdz ierīkot pilis un vajadzības gadījumos arī uz-

bērumus, lai ūdeni uzpludinātu un tā līmeni noturētu vie-

nādā augstumā. Alām ir viens vai vairāki ieejas caurumi,

pie kam eju garums līdz midzenim svārstās starp 2 līdz 6

metriem; visi ieejas caurumi atrodas zem ūdens un ved uz

plašo midzeni, kurš atrodas zināmā augstumā pār ūdens

līmeni. Midzenis sastāv no vienas dzīvojamās telpas, kura

rūpīgi izklāta smalki saplēstām koku skaidām un der dzīv-

niekiem par guļvietu, izņēmuma gadījumos arī kā grūsnē-
jas un vēlāk zīdījošas mātītes midzenis. Vientuļos un klu-
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sos mežos pazemes alas laikam tiek izmantotas tikai seviš-

ķos vajadzības gadījumos; pastāvīgai dzīvei bebri ierīko

sev pār zemi paceltas būves, tā saucāmās pilis, uz kurām iet

ejas ar izejas caurumiem vēl dziļāk zem ūdens līmeņa. Pi-

lis ir maizeskrāsnij līdzīgas, bezsienainas, no nomizotiem

sprunguļiem, zariem, zemes, māliem un smiltīm uzmestas

kaudzes, kuru iekšienē bez dzīvojamās telpas atrodoties arī

barības noliktavas. Ja upes vai strauta ūdensstāvoklis pa

gada laiku ievērojami svārstās vai arī ja upē ūdens nav

pietiekoši dziļš, tad bebri taisa šķērsām pār ūdeni vairāk

vai mazāk garus un augstus un, skatoties pēc ūdens dau-

dzuma, stiprākus vai mazākus uzbērumus; ūdens tādā kārtā

tiek uzpludināts un izveido augšpus uzbērumam ļoti dažāda

lieluma dīķi. Morga n s jaunākos laikos mūža mežos pie

Augšējā ezera krastiem Ziemeļamerikā izpētījis vairāk kā

50 šādus uzbērumus, nofotogrāfējis tos un aprakstījis spe-

ciālā darbā par bebri un viņa celtnēm. Daži no šiem uz-

bērumiem ir 150 līdz 200 metru gari, 2 līdz 3 metru augsti

un apakšā 4 līdz 6, augšā vēl 1 vai 2 metrus plati. Viņi
celti no kokiem, kas pie 1 līdz 2 metru garumair rokas vai

kāju ciskas resnumā; viens koka gals ir nostiprināts upes

dibenā, bet otrs rēgojas uz augšu. Koki sapīti kopā ar tie-

vāku zaru palīdzību un vēl aizblīvēti niedrēm, māliem un

zemi, tā ka straumes pusē rodas gandrīz stāvus uz leju krī-

toša siena, bet pretējā pusē uzbērums ir nolaidens. Uzbē-

rumu bebri ne katrreiz velk pār upi taisni, tāpat ne arvien

tie ierīko vidū ūdensnoteku; bieži vien uzbērums ir uz leju

pavērsta loka veidā. No dīķa, kas rodas augšpus uzbēru-

mam, tiek ierīkotas skrej alas un kanāli, lai būtu vieglāk

piegādāt vai atpludināt pa ūdeni būvmateriālus un pārtiku.

Bebri bez augstākā mērā spiedošas vajadzības neatstāj
reiz ierīkotu mājvietu. Neapdzīvotos apgabalos tāpēc at-

rod visai vecas bebru celtnes. Agas i c s izpētīja kāda vēl

apdzīvota bebru dīķa uzbērumu un atrada, ka veci, no be-

briem nograuztu koku celmi un zari atradās zem 1 līdz 3

metrus biezas kūdras kārtas, no kā pētnieks secināja, ka šī

bebru mītne ir vismaz 900 gadus veca.
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Bebru celtnes, kā uzsver tas pats autors, dažās Ameri-

kas vietās atstāj jūtamu iespaidu uz visas ainavas iz-

skatu. Uzbērumi pārvērš mazus strautiņus, kuri līdz tam

mierīgi tecēja mežu ēnā, par veselu ķēdi dīķu, no kuriem at-

sevišķi ieņem līdz 40 akru lielu platību. Dīķu tuvumā, kur

bebri nograuž kokus, lai gūtu vajadzīgo materiālu, izceļas
mežu kailums, tā saucāmās bebru pļavas, 200 līdz 300 akru

lielumā, kuras bieži ir vienīgās no kokiem brīvās vietas

pirmatnējos mūža mežos. Dīķu malās ātri vien saviešas

kūdru veidojoši augi, un tā visās piemērotās vietās ar laiku

izveidojas vairāk vai mazāk plaši kūdrāji.
Visi bebra darbi stāv iekšējā saskaņā ar viņa ieradu-

miem un vajadzībām, un lai pazītu viņa dzīves veidu, mums

jāapraksta viņa darbi. Kā lielāka daļa grauzēju, viņš ir

naktīs darbīgs, kāmēr dienā tas nodarbojas tikai pilnīgi

savrūp stāvošos apgabalos, kur ilgu laiku nedabūredzēt ne-

vienu cilvēku. „īsi pēc saules rieta," saka Meijerinks
(Meverinck), „viņi atstāj savas bedres, skaļi svilpj un ar

troksni krīt ūdenī. Kādu laiku viņi peld savas pils tuvumā,
pret straumi tikpat ātri, kā pa straumei, un kad tic, ka ir

droši, tad parādās ar degunu un pieri vai arī ar visu galvu
un muguru virs ūdens. Ja bebrs jūtas drošs, tad tas izkāpj
uz sauszemes un atiet 50 vai vairāk soļus no upes, lai gāztu

kokus ēšanai vai arī celtnēm. Viņi attālinās no pils peldus

līdz 1 jūdzei, bet vienmēratgriežas atpakaļ tanī pašā naktī.

Arī ziemā viņi naktī iet barību meklēt, tomēr dažreiz B—l4

dienas neatstāj dzīvokli un ēd vītola klūdziņu mizas, kuras

rudenī ir alā sanesuši un ar tām aizbāzuši izeju uz saus-

zemi." Zarus, kas pat dažus centimetrus resni, bebrs no-

kož gluži viegli, veselus kokus tas gāž, vispirms apgrauz-

dams stumbru gredzenveidīgi, un sevišķi no tās puses, kura

pagriezta pret upi, līdz kāmēr koks noliecas un iekrīt ūdenī.

Viņa darba pēdas sastāv no neskaitāmiem zvīņveidīgiem ie-

griezumiem, kuri ir tik gludi un asi, itkā izkalti ar kādu tē-

rauda rīku. Atgadās, ka bebrs pat stumbrus cilvēka res-

numā apgrauž un nogāž. „Mūsu mežkopjiem," saka Vī -

d a s princis, „būtu grūti sasmierināties ar postījumiem, kā-

dus bebrs nodara Amerikas mežos. Mēs redzējām papeles

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" VII.



70 cm caurmērā, kuras bebri bij nograuzuši. Krustām un

sĶērsām gulēja stumbri viens pār otru." Kokiem vispirms

nograuž zarus, tad sagriež stumbru cik patīk lielos gabalos
un tos izlieto kā pāļus, kāmēr zari vairāk noder piļu sienu

izbūvei. Savai barībai un arī attiecīgām būvēm bebrs lab-

prāt izvēlas vītolus, papeles, ošus un bērzus, retāk viņš ķe-
ras pie alkšņiem, vīksnām un ozoliem, lai gan arī tie neiz-

bēg no viņa zobiem. Bebrs iziet uz sauszemes tikai lai

gāztu kokus un paganītos, atklātā vietā tomēr ļoti uzma-

nīgi un pēc iespējas uz īsu laiku. „Krēslā," saka Ditrichs

V i n k c 1 s (Dietrich aus dem Winckell), kas novērojis kā-

du bebru mātīti ar bērniem, „visa ģimene pa ūdeni tuvo-

jās un piepeldēja krastam. Pa priekšu māte viena pati iz-

kāpa malā, vēl asti turēdama ūdenī, pārliecinājās, vai ne-

draud briesmas un tad iegāja kārklienā. Steidzīgi, pēc

savas parašas, sekoja arī trīs jaunie bebri, kuri bij ap-

mēram puspieauguša kaķa lielumā. Tikko tie bij iegājuši

kokos, kad tūlīņ bij dzirdams šņācošs troksnis, un pēc da-

žām minūtēm stumbrs jau nogāzās. Nu minētās skaņas
kļuva vēl ātrākas un pilnīgākas, jo nu visa ģimene bij

darbā; vajadzēja kokam zarus nodzīt un, varbūt arī, tur-

pat uz vietas mizu no tā noēst. Pēc neilga laika parādījās
vecais bebrs, nesdams mutē vītola sprunguļa galu. Jaunie

bij sadalījušies kokam pa abām pusēm un rosīgi strādāja,
lai to ievilktu ūdenī. Pēc īsas atpūtas visa sabiedrība sa-

ķēra koku purnos un ļoti ātri un bez apstāšanās peldēja ar

laupījumu atpakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru bij atnākuši."

Vēl labāk par šo un citiem ziņojumiem par bebru dar-

bību mani pamācīja sagūstīti dzīvnieki, kurus es kopu. Kad

bebri ar apkārtni un rīkošanos ap sevi bij iepazinušies, viņi
jau pēcpusdienas stundās iznāca iz alas, lai strādātu. le-

stādītu koku stumbrus tie cienīja vairāk, nekā brīvi gulošus
kokus un arvien tos nogāza. Pie koka stumbra gala bebrs

nosēžas zemē un noteiktā vietā gredzenveidīgi grauž koku

tik ilgi, līdz tas nogāžas; lai pārgrauztu 8 cm resnu vītolu

vai bērzu, ir vajadzīgas 5 minūtes. Tagad bebrs saķer no-

laisto koku ar zobiem pie resnākā gala, paceļ galvu un lāčo

uz priekšu. Dažbrīd izskatās, itin kā viņš gribētu sviest
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sev nastu pār muguru; tomēr tas nekad nenotiek. Ja koks

ir viegls, tad bebrs viņu aiznes bez apstāšanās līdz mērķim;

ja nasta ir smagāka, tad viņš nes to pa gabalam, pie kam

uzkrauto koku ar stipru galvas grūdienu mēģina dabūt uz

priekšu. Ar zariem bagātus stumbrus pirms promnešanas
bebrs labi apskata, dažreiz arī sadala, un traucējošus zaru

galus nogriež, visus koka gabalus vispirms aiznes uz ūdeni

un te tos nomizo vai arī uzglabā vēlākamlaikam. Pēc tam,
kad zari ir nomizoti, bebrs viņus izlieto celtnēm, izceļ ko-

kus no ūdens, aiznes uz tuvējo pili un te liek tos darbā.Par

būvkoku pareizu novietošanu nevar būt ne runa. Bebrs

ganvisas vajadzības pārliek, par pareizu būvmateriāla slā-

ņojumu un sakārtojumu tomēr nedomā. Daži stumbri guļ
horicontāli, citi šķībi, vēl citi stāvu, daži ar vienu galu rēgo-

jas tāļu pār pils sienām, citi ir pilnīgi ar zemi apklāti; tas

vienmēr maina, palielina un pārlabo
.

Manis koptie bebri

vispirms izkasīja abrai līdzīgu caurumu ejas galā un no

izkašņātās zemes visapkārt izveidoja cietu, augstu un biezu

uzbērumu; abras pamatu bebrs nokaisīja garām, smalkām

skaidām, kuras šim nolūkam speciāli tika saplēstas. Pēc

tam alas ieeju tas pārsedza ar zaru zegu, tad pakaļējo sie-

nas daļu paaugstināja un arī pārsedza ar jumtu, un kad

arī tas bij nobeigts, tad visu noblīvēja vēl ar zemi. Visus

blīvēšanai vajadzīgos materiālus, kā zemi, smiltis, mālu vai

dūņas, viņš ļoti dažādi, tomēr vienmēr ar muti un ķetnām
pienes un tikai ar ķetnām apstrādā.

Velēnu gabalus vai mālainu zemi bebrs lauž veseliem

gabaliem, pielietodams zobus un rokas, saķer tad zemes-

gabalu zobiem, no apakšas to atbalsta rokām un čāpo nu,

iedams uz pakaļkājām un šad tad ar vienu priekšķepu at-

spiezdamies, uzmanīgi uz celtnes pusi; irdenāku zemi vai

smiltis tas sakašņā, sagrābj kopā kaudzītē, piespiež kaudzī-

tei no pakaļpuses abu roku plaukstas un tad grūž zemi uz

priekšu, vajadzības gadījumā vairāk metrus tāļu. Asti te

dzīvnieks izlieto lielākais līdzsvara noturēšanai, bet nekad

ne kā lāpstiņu.
Kā pie lielākās tiesas dzīvnieku, mātīte arī te ir gal-

venais celtniecības meistars, kāmēr tēviņš vairāk materia-
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la pienesējs un palīgs. Abi strādā visu gadu, tomēr ne ar-

vien ar vienu un to pašu sparu. Vasarā un rudens sākumā

tie vairāk spēlējas, nekā strādā pie alas vai celtnēm; pirms
sala iestāšanās turpretim tie strādā bez pārtraukuma visu

nakti. Viņiem, kā redzams no Ficingera (Fitzinger)

pievestiem Eksingera (Exinger) novērojumiem, ir

smalka priekšsajūta par laika maiņu, un tie mēģina pēc ie-

spējas uz to sagatavoties.

Bebri, kurus kopa Eksingers, turēdams tos diezgan lie-

lā dīķī, savā dzīvē un darbā vēl vairāk nekā mani bebri lī-

dzinājās saviem savvaļas brāļiem, gan necēla sev pilis, bet

izraka lielas un plašas alas un ierīkoja sev vairākos nodalī-

jumos midzeņus, šinīs telpās, kuru klons bija izklāts sa-

plēstām koku skaidām, tie mēdza pavadīt visu dienu un

stipri vējainā laikā arī visu nakti, bet tad nesa sev alā vī-

tolu un citu koku zarus. Ja ūdens cēlās un spiedās iekšā

viņu alās, tad tie ātri izraka jaunu alu, virs iepriekšējās;

ja ūdens kritās, tie nekavējot raka sev dziļāku izeju; ja

pagadījās, ka zeme virs viņu midzeņa iebruka, tad tie li-

kās klāt, lai tūlīņ nākošā naktī pēc nelaimes alu atkal iz-

labotu. Daži gādāja par vajadzīgo koku sasmalcināšanu,

citi piegādāja kokus klāt iebrukušai vietai un krāva tos

krustis un šķērsām pār iegruvumu, kāmēr daļa ģimenes lo-

cekļu bij nodarbināta, lai piegādātu no ūdens dūņas, sa-

jauktu tās ar niedrām un zāles saknēm un ar to pārklātu
sakrautos kokus, līdz pēdējais caurums bij aiztaisīts. Pirms

aukstuma iestāšanās bebri visus agrāk piegādātos vītolus

un papeles ievilka ūdenī, resnākos un stiprākos stumbrus

salika slīpi ar zariem uz augšu blakus vienu otram dūņās
un sapina kopā ar to koku zariem, kurus tie sameta dažā-

dos virzienos virs pirmajiem, tā kā celtne izskatījās pēc no-

enkurota plosta un varēja izturēt pat visstiprākās vētras.

Kādu vakaru tie, kā parasts, izlīda no sava midzeņa un, kaut

ganlaiks likās tikpat labs kā agrāk, steidzīgi ķērās pie dar-

ba, lai savilktu savā dīķī jaunus kokus. Vienas vienīgas
nakts laikā tie bij ievilkuši ūdenī 186 stumbru gabalus 2

līdz 3 metru garumā un 8 līdz 11 centimetru resnumā, un
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24 stundas vēlāk viss dīķis aizsala un pārklājās 7 cm biezu

ledus kārtu.

Bebru galveno barību sastāda dažādu koku miza un

lapas. No visiem koku zariem, ko es saviem sagūstītiem
dzīvniekiem devu, viņi vienmēr vispirms izvēlējās vītolu, un

tikai kad pēdējo trūka, tad papeles, melnās papeles, apses,

ošus, un bērzus, ne visai labprāt alkšņus un ozolus. Viņi
ēd ne tikai mizu, bet arī lapas un mīkstas atvasītes, bet ar

dažādu patiku. Cietākos zarus bebri nomizo ārkārtīgi gra-
ciozi un veikli; viņi tos aptver ar rokām un pastāvīgi groza
un mizo tik tīri, ka uz nomizotiem zariem nav redzamas pat
zobu nospiedumu pēdas. Bez tam viņi šad un tad ēd arī

svaigu zāli, to nokozdami ļoti neveikli; zāles pušķi tie sa-

tver rokām un tad dod darbu zobiem.

Bebru pozas ir ļoti dažādas, bet visumā maz mainīgas.
Sēdot dzīvnieks izskatās kā liela, neveikla pele. Resnais,
īsais ķermenis līdz ar vēderu guļ uz zemes, aste viegli skar

zemi; kājas ir tikko saredzamas. Lai uzceltos, tad šādā stā-

voklī sēdošs bebrs ar astes galu atspiežas pret zemi un nu

ceļas lēni vai ātri, kā pats grib, pie tam kājas nemaz nepa-
kustinādams. Viņš var gandrīz, bet tomēr ne pilnīgi, stā-

vus nostāvēt, un pie tam atspiežas uz pakaļkājām un astes

tik droši, ka var viegli, cik ilgi patīk palikt šādā stāvoklī.

Mierīgi guļot bebrs pasit asti zem ķermeņa un tā nemaz nav

redzama. Bebrs var arī tad bez piepūlēšanās un locekļu
kustībām uzcelties un pieturēt ļoti dažādus stāvokļus, pie-

mēram, lai pakasītos, tā ir nodarbošanās, kuru viņš izdara

ar lielu omulību, tomēr nekad nesteigdamies. Kad viņš guļ
uz vēdera, tas gari izstiepjas, bet kad guļ uz sāniem, tad sa-

ritinās. Ejot viņš liek vienu kāju ap otru; gandrīz pa zemi

šļūcošais vēders neatļauj ātras, vienmērīgas kustības. Lie-

lā steigā bebrs taisa arī lēcienus, kuri ļempīgumā un ne-

veiklībā pārspēj visu pārējo man pazīstamo zīdītāju lēcie-

nus; tie ir priekšas un pakaļdaļas pārmaiņus sviešana, ar

kuru dzīvnieks tomēr kustas diezgan ātri uz priekšu, ūdenī

viņš metas ar troksni tikai tad, kad to izbiedē, parasti tas

klusu ieslīd dziļumā. Peldošs bebrs pakaļdaļu nogremdē tik

dziļu, ka virs ūdens paliek tikai nāsis, acis, ausis un mugu-
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ras vidus, bet astes pamats ir zem ūdens. Viņš guļ uz

ūdens, nepakustinādams ne vienu locekli, bieži vēl paceļ
astes galu, kurš parasti guļ uz ūdens virsmas, šķībā vir-

zienā uz augšu. Bebrs virzas uz priekšu, atsperdamies pa-

kaļkājām, vai nu abām kājām uz reizes, vai pārmaiņus;
stutējas tas ar asti, kuru nekad netur stāvus, bet vienmēr

pagrieztu drusku šķībi, bieži arī attiecīgā virzienā to spēcīgi
un grūdienveidīgi kustina; priekškājas pie peldēšanas ne-

ņemnekādu dalību.Pie ātras niršanas bebrs stumj as ar pla-
tājām airēm līdzīgajām pakaļkājām uz augšu un tanī pašā
acumirklī asti uzsit virs ūdens virsmas, ceļ un groza ķer-
meņa pakaļdaļu, iebāž galvu un ātri nogrimst gandrīz per-

pendikulārā virzienā zem ūdens. Zem ūdens tas var izturēt

gandrīz divas minūtes, iekams skābekļa trūkums to spiež
iznirt. Viņa balss ir vāja skaņa, kuru pareizāk būtu nosaukt

par stenēšanu; šīs skaņas no dzīvnieka ir dzirdamas pie
katra uzbudinājuma, un ātri var izmācīties saprast izgrūsto

skaņu dažādās nozīmes, jo skaņas stiprums un uzsvars to

raksturo. Stairp maņām visaugstāk, liekas, stāv dzirde un

osme; mazās acis izskatās diezgan trulas, tomēr redze ir

tikpat labi attīstīta kā garša, un arī jušanu dzīvniekam ne-

var noliegt.
Par bebra saprāta pakāpi var būt dažādās domās, to-

mēr tik daudz ir jāatzīst, ka savā šķirā viņš ieņem visaug-
stāko vietu. Ātrāk kā katrs cits grauzējs viņš pierod pie

pārmainītiem apstākļiem un prot tos izmantot sev par labu;
vairāk kā jebkurš cits viņa šķiras dzīvnieks tas pārliek, ie-

kams ko dara, secina un taisa slēdzienus. Viņa celtnes nav

mākslīgākas kā citiem grauzējiem, bet par vietu viņš
rūpējas ar lielu saprātu; bojājumus tas vienmēr ar prātu
novērš. „Ka bebrs ir domājošs dzīvnieks un gandrīz sa-

prātīgi ķeras pie dara," vēsta Vītingaueras mežniecības zi-

ņojums, „to apstiprina te novērotie bebra darbi. Strauts

kurā bebri dzīvo, iet caur dīķi, ko pa vairākiem gadiem reizi

izzvejo. Šinī laikā visu ūdeni nolaiž un strauts uz dažām

dienām paliek sauss. Pie pēdējās ūdens nolaišanas zvejnie-
cības nolūkiem gadījās, ka bebrs, redzēdams ūdens kriša-

nos, mēģināja izzināt ūdens mazināšanās cēloni, un pēc tam,
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kad bij atradis, ka ūdens notek caur slūžām, tas ar niedrām

un dūņām tās tā aizmūrēja, ka neviens piliens ūdens vairs

nespiedās cauri, šādā ceļā viņš gribēja ūdeni paglabāt sev."

Apskatot šādus darbus, neviens negribēs noliegt bebra se-

cināšanas un pārlikšanas spējas un arī saprātīgu darbu.

Viņa izturēšanās pret citiem dzīvniekiem ir nelaipna, pret
cilvēku viņš ir mazākais atturīgs, bet viņš ātri pierod pie
sākumā nepatīkamiem kaimiņiem un padodas sava kopēja
virskundzībai. Jauni saķerti bebri var tapt ļoti rāmi. Au-

tori, kuri raksta par bebru dzīvi Amerikā, stāsta par tā-

diem dzīvniekiem, kas indiāniešu sādžās dzīvojot zināmā

mērā kā mājas dzīvnieki un esot ļoti rāmi. „Es šinīs sā-

džās," saka Lahontans (La Hontan), neesmu redzējis
nekā interesantāka, kā bebri, kurš tik rāmi kā suns, tiklab

pa strautu kā pa pāļu žogu, netraucēts skraidīja apkārt.
Bebri dažreiz neiet ūdenī veselu gadu, lai gan viņi nav tā

saucāmie īstie alu dzīvnieki, kuri iet uz strautu tikai no-

dzerties un kurus, pēc mežoņu domām, viņu slinkuma dēļ
aizdzen prom citi dzīvnieki." Her n s (Hearne) bij tā pie-

radinājis vairākus bebrus, ka tie uz viņa saucienu nāca klāt,

skrēja viņam kā suņi pakaļ un par glaudīšanu priecājās.
Bif on s (Buffon) dabūja kādu bebri no Kanādas un tu-

rēja viņu gadiem ilgi, no sākuma pilnīgā sausumā. Viņš

nepieķērās nevienam, bet bij maigs un ļāvās sevi saņemt
un apkārt nēsāt. Pie galda bebrs ar vāju, žēlu skaņu un

priekškājas mājienu prasīja ēst, saņemto barību tomēr nesa

prom un to apēda paslēpies. Vīd a s princis atrada rāmu

bebri Unionas fortā „tik lielu kā divgadīgu cūku, bet aklu".

Dzīvnieks staigāja apkārt pa visu māju un pret pazīsta-
miem cilvēkiem bij ļoti draudzīgs, bet visiem svešiem mē-

ģināja kost."

Skatoties pēc bebru dzīves vietas, pārošanās iekrīt ļoti
dažādos mēnešos. Vieni sāk to ziemas sākumā, citi feb-

ruārī vai martā. Pārošanās laikā bebri sāk izmantot savu

šķidrumu, ar kura palīdzību tie pievilina citus bebrus.

odib on s (Audubon) dabūja zināt no kāda mednieka,
ka bebris kādā zināmā vietā iztukšojot savus šķidruma
maisus, lai šinī vietā atmānītu kādu citu bebri, kurš izlaisto
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šķidrumu apklājot ar zemi un uz šīs zemes izlejot atkal sa-

vu šķidrumu un tā jo projām, kāmēr izveidojas augsts,
stipri pēc bebru šķidruma smirdošs uzkalniņš. Tēviņš un

mātīte viens pret otru izturas, kā tas jau vairākkārt pie sa-

gūstītiem dzvniekiem ir novērots, ļoti maigi, viens nosēstas

otram blakus, vārda tiešā nozīmē apkampjas un tad šūpo-

jas ar ķermeņa augšējo daļu šurp un turp. Pēc vairāk ne-

dēļu grūsnības sausā alā mātīte dzemdē 2—3 spalvainus,
bet vēl aklus bērnus; pēc astoņām dienām pēdējie atdara

jau acu plakstiņus, un māte tad vai nu tūlīņ vai arī tikai

pēc 10 dienām ved savus pēcnācējus sev līdz ūdenī. Ei -

mauts (Evmouth) par dzemdēšanas laiku uzdod aprili

un maiju; visvēlākā apbērnošanās notikusi 10. jūlijā. Ro-

tenhofā izaugušie bebru bērni nereti jau septembrī plēsās

ar saviem vecākiem; tad tos atšķīra pa pāriem; tikai iz-

ņēmuma gadījumos bērnus varēja atstāt pie viņu vecākiem

līdz otram dzīves gadam.
Bez cilvēkiem, savvaļā dzīvojošam bebrim ir maz ie-

naidnieku. Pateicoties savai uzmanībai, viņš bieži laimīgi

izbēg arī no veiklākā mednieka. Reiz iztraucēts, tas pie
vismazākām briesmām meklē priekš viņa diezgan drošo

ūdeni. Ziemeļamerikas zvēru medniekiapgalvo, ka tur, kur

bebri sastopami lielā daudzumā, viņi izliekot sargus, kuri

ar skaļu astes sitienu pa ūdens virsu ziņo pārējiem par tu-

vajām briesmām, šis apgalvojums ir tā saprotams, ka uz-

manīgo dzīvnieku sabiedrībā daži ierauga ienaidnieku daudz

ātrāk, un tā tad katrs sabiedrības loceklis var kļūt par sar-

gu. Plikšķinošs troksnis dzirdams tikai tad, kad bebrs pie-

pēži nirst dziļumā un tas parasti notiek tad, kad viņš iedo-

mājas pamanām briesmas; droši vien visi bebri klausās uz

šo tāļu dzirdamo troksni, un tiklīdz to izdzird, tūlīņ nozūd

zem ūdens. Apdzīvotos apgabalos bebrim nelīdz arī vislie-

lākā uzmanība: neatlaidīgie mednieki prot viņu pārsteigt,

un šis vērtīgais medījums atalgo mednieku tik labi, ka bebri

pat tur, kur tie aizsargāti stingriem medību likumiem, tiek

iznīcināti. Arķibīskaps JohansErnsts (Johan Ernst)

no Zalcburgas uzlika par bebra nošaušanu galeras sodu,

un tomēr viņa bebrus nošāva. Tā tas iet visur. To nedau-
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dzo bebru skaits, kuri vēl Eiropā palikuši, gadu no gada sa-

mazinās, un arī šos bebrus droši vien gaida viņu brāļu lik-

tenis. Amerikā bebrus galvenā kārtā nogalina ar šauja-
miem ieročiem; bez tam viņus ķer arī visāda veida lamatās.

Šaušana ir garlaicīga un nedroša; lamatas, kurās noliek

svaigu zaru ēsmu vai arī izlej bebru šķidrumu, sola vairāk.

Ziemā ledū izcērt āliņģi, un kad bebrs pienāk, lai paelpotu,
to nosit. Bebra mājokļa tuvumā izcērt ledu uz kādas upes

vai strauta, pār izcirtumu pārstiepj stipru tīklu, uzlauž tad

pilis un izbiedēto dzīvnieku iedzen tīklā. Labums, ko bebrs

atnes, līdzinās zaudējumiem, ko tas nodara; abi tā tad iz-

līdzinās. Jāņem vērā, ka bebrs galvenā kārtā mājo no cil-

vēkiem neapdzīvotos apgabalos un vislabprātāk gāž dažādu

koku sugu tievos kociņus, kuri ātri atkal ataug. Par to

viņš samaksā ar ādu un gaļu, bet vēl vairāk ar bebru šķidru-

mu un tā atsver ne tikai nodarītos zaudējumus, bet arī vi-

sas medību pūles un grūtības.





Peles un žurkas.
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Te mēs vispirms apskatīsim lēcējpeļu dzimtu, kuras

priekšstāvji ar savu būvi atgādina ķenguru. Tā pati ķer-
meņa nesamērība, kas ir pie ķenguru, redzama arī te. Ķer-
meņa pakaļējā daļa ir pastiprināta, un pakaļkājas trīs rei-

zes garumā pārsniedz priekškājas; aste ir samērā tikpat

gara, bet parasti galā ar divrindainu pušķi. Bet lēcējpeles

galva ievērojami atšķiras no lēcēju somaino dzīvnieku gal-
vas. Viņa ir ļoti resna un nes samērā garākās ūsas no vi-

siem zīdītājiem vispār: ūsas, kuras bieži ir tikpat garas kā

pats ķermenis. Lielās acis norāda uz nakts dzīvi, bet viņas
ir dzīvas un patīkamas, kā tikai nedaudziem citiem nakts

dzīvniekiem; vidēji lielas, stāvošas, karotei līdzīgas ausis

ir vienu trešdaļu vai visas galvas garumā un raksturo

dzirdi kā labi attīstītu maņu. Kakls ir resns un neku-

stīgs, ķermenis drīzāk slaids. Mazajām priekšķetnām pa-

rasti ir pieci pirksti, pakaļējām trīs, dažreiz arī viens vai

divi pakaļpirksti. Spalvojums ir biezs un mīksts, pie dažā-

dām sugām un ģintīm ļoti vienāds un smilšu krāsā. Arī

ķermeņa iekšējā būvē ir dažas īpatnības. Zobu sistēma nav

sevišķi uzkrītoši izveidota. Galvas kausu raksturo platais

smadzeņu dobums un ļoti lielās ausu telpas. Kakla skrie-

meļi, atskaitot atlasu, bieži saaug vienā vienīgā kaulā. Mu-

gurkauls sastāv no 11—12 krūšu skriemeļiem, no 7—B

jostas skriemeļiem un 3—4 krusta skriemeļiem; astes skrie-

meļu skaits sniedzas līdz 30.

Lēcējpeles galvenā kārtā apdzīvo Āfriku un Āziju; da-

žas sugas sniedzas arī pār Dienvideiropu un viena ģints vai

apakšdzimta sastopama arī Ziemeļamerikā. Viņas ir sausu,

brīvu lauku, zālēm bagātu stepju un sausu smilšainu tuks-

nešu apdzīvotājas, tā tad īsti tuksneša dzīvnieki, ko arī

acumirklī var redzēt no viņu krāsas. Uz mālainas vai smil-

šainas zemes, līdzenumos, retāk uzkalniņos vai arī biezu,
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kuplu pļavu malās un tīrumu tuvumā lēcējpeles apmetas

pašu raktās apakšzemes alās, kurām ir daudzas zarainas,
bet pa lielākai daļai seklas ejas, kuras vienmēr nobeidzas ar

ļoti daudzām izejām. Dienā tās paslēpjas savās alās, pa-
rādās tikai pēc saules rieta un dzīvo jautru dzīvi. Viņu ba-

rība sastāv no saknēm, sīpoliem, dažādiem graudiem un

sēklām, augļiem, lapām un zāles. Dažas ēd arī kukaiņus,
pat mazus putnus, ēd arī maitas un dažreiz apēd pat viena

otru. Barību viņas ēd pusstāvus stāvoklī, atspiedušās uz

ķermeņa pakaļdaļas un astes un priekšķetnām to pievada
mutei.

Viņu kustības ir īpatnējas. Mierīgs gājiens atšķiras
no ķenguru gājiena ar to, ka šīs peles, ātri ejot, liek vienu

kāju otrai priekšā; bet ātri skrejot, tās virzas uz priekšu

lēcienveidīgi, ar spēcīgām pakaļkājām sviež ķermeni uz

priekšu, ar divrindaino asti kustības regulē un notur ķer-
meni līdzsvarā. Pie tam priekškājas viņas liek vai nu pie

zoda, vai kā ātri skrejošs cilvēks sakrusto pie krūtīm; tad

izskatās, itin kā tām būtu tikai divas kājas. Lielākās sugas

taisa milzīgus lēcienus, par šīm visām sugām var teikt, ka

viņu lēcieni ir 20 reiz garāki par ķermeņa garumu. Kad lē-

cējpele ir pilnā skrējienā, tad vens lēciens seko otram, un

tiešām redz tikai dzeltēnu priekšmetu, kurš ar mazu līkumu

kā bulta šaujas pa gaisu. Ar tikpat lielu veiklību lēcējpeles
rok zemi, neskatoties uz vājām priekškājām, kurām gal-
vekā kārtā šis darbs jādara. Ganīdamās tās iet, tāpat kā

ķenguru, uz četrām kājām, tomēr ļoti lēni un vienmēr tikai

uz īsu laiku. Sēdot viņas atbalstās uz pakaļkāju pēdām.

Visas sugas ir asprātīgas, ar ļoti smalku dzirdi un tāļu
redzi un tādēļ viegli prot no draudošām briesmām izbēgt.

Lēcējpeles ir ārkārtīgi bailīgas un biklas un pie katra trau-

cējuma mēģina cik ātri spēdamas glābties alā, vai arī, ja
tas nav iespējams, tad ar apbrīnojamu ātrumu bēg. Sagū-
stītās lēcējpeles ir cilvēkam visai patīkamas laika kavētā-

jas; ar savu labsirdību, maigumu un nevainīgumu viņas
ikkatru iegūst sev par draugu.

Gandrīz visas sugas ir pilnīgi nekaitīgas.
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Tuksneša lēcējpeles (Dipus) ģints rakstu-

rojas ar to, ka augšējiem priekšzobiem vidū ir gareniska
kroka un ka bez trim parastajiem dzerokļiem ir vēl mazs

dzeroklis ar vienu sakni; pakaļkājām ir trīs pirksti.
Kā šīs grupas priekšstāvi es izvēlējos tuksneša

lēcēj p c 1 i, arābu djer b o a (Dipus aegvptius); tas ir

ļoti patīkams dzīvnieciņš, kura ķermeņa garums ir 17 cm

un astes garums 21 cm; ķermeņa virspuse ir iepelēki smilš-

krāsaina ar melnu ielāsmojumu; ķermeņa apakšpuse ir

baltā krāsā. Pār gurnu iet plata balta švītra. Aste augš-

pusē ir bāli dzeltēna, apakšā bālgana; astes gala pušķis ir

balts ar bultai līdzīgu melnu zīmējumu.
Tuksneša lēcējpele ir izplatīta lielākā Ziemeļafrikas

daļā, kā arī pierobežas Rietumāzijā un iet uz dienvidiem līdz

Vidusnubijai, kur sākas kādas citas līdzīgas sugas izplatī-
bas apgabals. Atklāti, sausi līdzenumi, stepes un smilšaini

tuksneši ir lēcējpeles dzīves vietas; viņas apdzīvo sausākos

un tukšākos apgabalus un dzīvo pat vietās, kurās gandrīz
nav iespējams dzīvot. Šinīs bēdīgajos līdzenumos, kuri

apklāti asi griezīgo zāli, tā saucamo halfa, viņas dažreiz sa-

stop lielās sabiedrībās. Šinīs vietās lēcējpeles dzīvo kopā
ar tuksneša vistu un mazo tuksneša cīrulīti,un tikko var

saprast, kā viņa var tur atrast barību, kur abi minētie

putni, kas bez sēklām ēd arī daudzus kukaiņus, tomēr

atrod sev tikai trūcīgu pārtiku. Cietajā," grantainajā zemē

viņa izrok sev stipri zarainas, bet diezgan seklas ejas, ku-

rās tā nobēg pie vismazākām briesmām. Pēc arābu apgal-

vojuma, pie šo pazemes mājokļu ierīkošanas dzīvnieki strā-

dājot veselām grupām .
Tie rok savu priekškāju asajiem

nagiem un laiž darbā arī graužamos zobus, kad jāizlauž
cietā akmeņainā zeme.

Neskatoties uz to, ka šo skaisto dzīvnieciņu ir visai

daudz, viņus redz tikai retumis. Nevar sacīt, ka tie būtu

par daudz bailīgi, bet viņi tomēr ir nemierīgi un bikli, un

pie mazākā trokšņa vai sveša priekšmeta parādīšanās stei-

dzīgi bēg savās alās. Bez tam tie krīt acīs tikai no neliela

attāluma, jo viņu spalvas krāsa pilnīgi līdzinās, smilšu krā-

sai, un tāpēc jāpieiet diezgan tuvu, pirms tos var pamanīt,
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kāmēr dzīvnieku asās maņas ļauj nojaust cilvēka tuvošanos

jau no liela atstatuma. Diezin vai vispār būs sastopams
piemīlīgāks dzīvnieciņš, kā šīs lēcējpeles. Cik dīvainas un

nepareizi veidotas tās izskatās, kad tās paņem rokā nedzī-

vas vai redz nekustīgi sēžam, tik graciozaz viņas ir, kad sāk

kustēties. Tikai tad tās parāda sevi par īstiem tuksneša

bērniem un liek redzēt savas apbrīnojamās spējas. Lēcēj-

peļu kustības notiek ar tādu ātrumu, kurš ir jau gandrīz
taisni neticams; liekas, ka tās top par putniem. Mierīgi

ejot tās aizmet vienu kāju aiz otras un tiek tā diezgan ātri

uz priekšu; lielā steigā viņas dodas uz priekšu lēcieniem,
kuri ir tik" ātri, ka tiešām līdzinās putna lidojumam, jo lē-

cieni seko vems otram tādā ātrumā, ka tos atsevišķi gan-

drīz vairs nevar izšķirt. Lēcot lēcējpeles nes savu ķermeni
mazāk uz priekšu saliektu nekā ejot, priekškājas saliek ar

nagiem kopā un izstiepj uz priekšu, bet asti līdzsvara notu-

rēšanai izstiepj taisni atpakaļ. Kad dzīvnieka skriešanā

noskatās no zināma attāluma, tad izliekas, itkā redzētu bul-

tai līdzīgi caur gaisu skrejošu priekšmetu. Neviens cilvēks

nespēj panākt pilnā sparā, skrejošu lēcējpeli, un labākam

šāvējam ir labi jāsaņemas, ja tas to grib skrejošu nošaut.

Pat ierobežotā telpā graciozais dzīvnieciņš skrej vēl tik ātri,
ka medību suns to tikko var panākt. Bru s s (Brūce)

stāsta, ka viņa kurts skrējis 15 minūtes, līdz saķēris savu

veiklo upuri.
Ja lēcējpele jūtas netraucēta un droša, tad tā sēd uz

ķermeņa pakaļdaļas kā ķenguru, beiži vēl ar asti atspiedu-

sies, priekškājas pielikusi pie krūtīm, gluži kā to dara lē-

cēji somainie. Lēcējpele arī zāli ēd tādāpat kārtā, kā ķen-

guru; tā tomēr vairāk nekā pēdējie rok saknes un bumbu-

ļus, kuri liekas sastādām viņas galveno barību. Bez tam tā

ēd arī dažādas lapas, augļus un sēklas, ķeroties pat pie
maitām vai vismaz cītīgi medījot kukaiņus.

Kaut gan lēcējpele ir īsts naktsdzīvnieks un sāk sa-

vus klejojumus tikai pēc saules rieta, to tomēr dažreiz redz

arī visgaišākā laikā, pat vislielākā karstumā sēžam vai spē-

lējamies alas priekšā. Viņa tad izrāda tādu vienaldzību

pret Āfrikas pusdienas saules tveici, kas ir patiesi apbrī-
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nojama; mums jāzin, ka šinīs stundās pa tuksnesi nekustas

tikpat kā neviens cits dzīvnieks, jo svilinošais karstums

nav isturāms pat šinīs apgabalos dzimušajiem radījumiem.
Pret aukstumu un slapjumu turpretim tās ir augstākā mērā

jūtīgas, sliktā laikā tāpēc paliek savā alā un laikiem arī,
domājams, ieslīgst sastingumā, kurš atgādina ziemeļu dzīv-

nieku ziemas miegu.
Par tuksneša lēcējpeles vairošanos nav nekas noteikts

zināms. Arābi man stāstīja, ka tā savas alas dziļākā do-

bumā ierīkojot sev midzeni un izklājot to tāpat kā trusis

ar savas pavēderes spalvām; šādā midzenī atrodot divus

līdz četrus mazuļus: — vai tas ir patiesi tā, es neuzdrošinos

apgalvot, kaut gan man jāatzīst, ka arābi ir taisni tie cil-

vēki, kas lēcējpeli vislabāk pazīst. Arābi šo dzīvnieku cī-

tīgi ķer, jo viņi ēd tā gaļu un to pat ļoti ciena; bez sevišķām
pūlēm tie saķer dzīvnieku dzīvu vai arī nosit to, kad tas

izlien no savas alas. Viņu medību veids ir visai vienkāršs.

Ar garu un stipru nūju apbruņojušies, tie dodas uz lēcēj-

peles mājokli, aizbāž lielāko tiesu izeju un tad atrok vienu

alu pēc otras, iebāžot stipro nūju alas caurumā un augšējo

zemes kārtu vienkārši uzlaužot. Sabaidētās lēcējpeles bēg

uz alas dziļāko daļu vai arī metas pa kādu bēgšanas cauru-

mu ārā un iepinas te novietotā tīklā vai ieskrien vienkārši

svārku piedurknē, kuru arābs pielicis pie alas cauruma. Tā

dažreiz izdodas noķert 10 līdz 20 dzīvniekus vienā reizē,
vismaz nav nekāda grūtība vajadzības gadījumā dabūt šādu

skaitu dzīvu lēcējpeļu: arābi uz vēlēšanos atnes tik daudz

šo dzīvnieku, cik vien vajadzīgs.
Atskaitot cilvēku, šiem dzīvniekiem ir maz ienaidnieku.

Feneks un kārākais, varbūt arī viena otra pūce, ir parasti

ļaunākie ienaidnieki, kas viņiem uzglūn; bīstama tiem ir arī

Ēģiptes briļļu čūska, pazīstamā Āfrikas ģiftīgā čūska, kuru

Ēģiptes akrobāti izlieto visādu mākslu rādīšanai. Šī čūska

dzīvo tādās pat vietās, kā lēcējpeles, viegli ielaužas viņu
pazemes ejās un nonāvē daudzas no tām.

Dabasnovērotāji eiropieši, kuri dzīvo Ēģiptē un Al-

žirā, bieži tur lēcējpeli gūstā. Es varu apgalvot no paša

piedzīvojumiem, ka šis dzīvnieks būrī vai istabā sagādā
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daudz prieka. Pa manas uzturēšanās laiku Āfrikā man

bieži atnesa reizē 10 līdz 12 lēcējpeles. šādai sabiedrībai

tad es ierādīju kādu lielāku lādi, lai novērotu dzīvnieku ku-

stības. Jau no pirmā acumirkļa gūstekņi bij mierīgi un uz-

ticīgi. Tie ļāvās sevi aiztikt un neizrādīja gribas izvairī-

ties no cilvēkiem. Staigājot pa viņu istabu bij jāuzmanās,
lai viņas nesamītu — tik mierīgi tās turpināja sēdēt, kad

tām tuvojās.
Savā starpā lēcējpeles arī gūstā ir apbrīnojami drau-

dzīgas un sabiedrīgas. Viņas cieši piespiežas viena otrai

klāt un satinas dažreiz pavisam kopā, sevišķi no rītiem,
kad ir vēss, jo jau siltuma niecīgākā mazināšanās tām ir

nepatīkama. Sausi graudi, rīss, burkāni, bietes, citas sak-

nes un daži augļi liekas viņām visvairāk garšojam; arī kā-

postus un zāli, pat puķu ziedus, piemēram rožu vaiņag-
lapiņas, tās labprāt ēd. Bet ar sulīgiem augiem vien tās

nevar uzturēt: tās ir pieradušas pie trūcīgas un sausas ba-

rības. Kad tām nepavisam nav sausas barības, tās top bē-

dīgas, redzami noliesē un pēdīgi nobeidzas. Ja tām dod

kviešus, rīsu, drusku piena, kā arī šad un tad pa vīnogai,

ābola gabaliņam, burkānam vai līdzīgiem augļiem un sak-

nēm, tad tās jūtas ļoti labi un dzīvo visai ilgi. Pēdējā laikā

tās arī uz Eiropu atved ne pārāk reti. Es esmu daudzas

lēcējpeles turējis arī Vācijā un mēģināšu te dot, cik iespē-

jams, pilnīgu ainu par šo augstākā mērā piemīlīgo un patī-
kamo dzīvnieku dzīvi, jo lielākajā tiesā grāmatu lēcējpeļu
kustības un dzīve ir nepareizi aprakstītas.

Lēcējpeles, kuras es turēju pieradinātas, dažreiz arī

pa dienu staigāja apkārt, tomēr pietiekoši labi pierādīja,
ka nakts ir viņu īstais darba laiks. Katra lēcējpele pa-
rasti guļ visu dienu, no agra rīta līdz vēlam vakaram, un ja
to netraucē, tad neiznāk no sava midzeņa pat uz vienu acu-

mirkli, nogulēdama vienā vilcienā visas divpadsmit stun-

das. Dzīvnieks nekustoties snauž savā siltajā ligzdiņā, līdz

jau labi vakars satumsis. Nu var mideznī manīt klusu čauk-

stēšanu un grozīšanos. Lielā gulētāja tīra sevi, nogludina

ausis, izdod vāju skaņu, līdzīgu klusai kāsēšanai, tad pie-

pēži vienā lēcienā izlec pa midzeņa caurumu ārā un nu sāk
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savu īpatnējo naktsdzīvi. Pirmais darbs, kuru viņa pie-
cēlusies dara, ir tīrīšanās un sakārtošanās. Tīrībā lēcējpeli

nepārspēj neviens cits grauzējs. Gandrīz visu savu brīvo

laiku tā pavada, lai uzturētu kārtībā savu zīdmīksto spal-
vu. Spalviņa pēc spalviņas tiek izsukāta un nolaizīta, un

katra ķermeņa daļa, pat aste, ar pienācīgu rūpību apkopta.
Lielu pakalpojumu pie tam izdara smalka smilts. Pēdējā

lēcējpelei ir vispār gluži nepieciešama: dzīvnieciņš valstās

pa to ar īstu labpatiku, kasās un rokas tanī un nemaz ne-

var no tās šķirties.

Tīrot un kārtojot sevi, lēcējpele ieņem visdažādākos

stāvokļus. Daudz pūļu, laika un darba viņai prasa mutes

un vaigu iztīrīšana, sevišķi tās vietas, kur aug garās ūsu

spalvas, un tikai kad tā te tikusi galā, tā apsēžas pilnīgi

un ķeras nu arī pie pārējām sava ķermeņa daļām. Viņa sa-

ķer spalvu pušķīti abām rokām, sukā to ar apakšžokļa zo-

biem un tad ar mēli vēl spalvu gludi nolaiza. Ļoti jocīgi

izskatās, kad tā tīra savu pavēderi: tad tai kājas plaši jā-
izliec un viss ķermenis jāsaritina bumbā.

Lēcējpeles mierīgais gājiens ir ātri soļi. Ejot tā kāju

apakšējo locītavu izliec taisni un nostāda kājas tā, ka tās

nāk zem priekšgalā drusku pieceltā ķermeņa trešās piekt-

daļas vai puses, pie kam aste piedod ķermenim līdzsvaru.

Nu lēcējpele ātrā gaitā liek vienu pakaļkāju pēc otras uz

priekšu. Priekškājas tā saliek parastā kārtā kopā un nes

tās zem smakra. Tā kā sagūstīta lēcējpele pie cilvēka pie-

rod, tad tā tikai visai reti izdara kādu lielāku lēcienu, gal-
venā kārtā tad, kad tai jāpārspēj kāds šķērslis, piemēram

liela, viņai priekšā turēta grāmata. Tad tā bez mazākās

ieskriešanās, vienīgi spēji atliecot pakaļkājas, izsviežas pē-

du vai vairāk gaisā. Kad es kādu dzīvnieciņu viņa nakts

ceļojumos sabaidēju ar pēkšņu kustību, tas izlēca veselu

metru stāvus gaisā. Ja lēcējpeli uzliek uz galda, tā nemie-

rīgi skraida apkārt un norūpējusies, itkā mērīdama skatās

lejā, lai izvēlētos labāko vietu nolēkšanai. Ja tā pienāk pie
pašas galda malas, tad pieķeras arī ar priekškājām, ko pa-

rasti nekad nedara. Ja tā pat no vesela metra un vēl lie-

lāka augstuma lec uz leju, arvien viņa nokrīt uz pakaļkājām
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un skrien mierīgi tālāk, pat uz priekšu nesaliekusies, itkā

tā būtu kāpusi visparastāko soli. Stāvot tā var, pateico-
ties stiprajām pakaļkājām un atbalstošai astei, savu ķer-
meni noturēt kā pilnīgi taisni, tā guļus stāvoklī, var pat no-

liekties uz priekšu līdz zemei. No cik liela svara tai pie līdz-

svara noturēšanas ir aste, var skaidri redzēt, kad to tur ro-

kā un ātri groza apkārt, tā kā tā pagriežas ar muguru uz

leju. Tad tā sāk ar asti aprakstīt līkumus, acīmredzot, no-

lūkā apsviest savu ķermeni atkal apkārt.

Ēdot tā nosēžas uz visas kāju pēdas, saliec ķermeni
stipri uz priekšu un ar ātru ķērienu paņem barību no ze-

mes. No trauciņa ar kviešu graudiem tā ik minūtē paņem

vairākus graudus. Paņemtos graudus tā tomēr pilnīgi ne-

apēd, bet tikai nokož gabaliņu, un pārējai daļai ļauj nokrist

zemē. Vienā naktī tā dažreiz sagrauž 50 līdz 100 graudu.

Ļoti jauki izskatās, kad tai pasniedz vīnogu, nogrieztu bur-

kāna gabaliņu, āboli vai līdzīgu augli. Tādu barību tā ļoti
graciozi satver rokām, pastāvīgi to groza un apēd, nenome-

tusi zemē. Pie mīkstiem sulīgiem augļiem tai nepieciešams
liels laiks, līdz tā ar ēšanu ir galā. Tā, kādu vīnogu viena

no manām lēcējpelēm ēda veselas septiņas minūtes. Viņa
iekož ogā vienā vietā un tad šinī caurumiņā nu reizi pēc
reizes iegremdē savus graužamos zobus, tos pēc tam nolai-

zīdama. Tā viņa turpina, līdz satura lielākā daļa ir iztuk-

šota. Kāposta lapu tā paņem abām rokām, groza to šurp
un turp un nokož tad graciozi no malas gabaliņu pēc gaba-

liņa. Arī pienu tā dzer ļoti glīti. Dzert tai vajaga ļoti maz,

un ja tai dod starp citu barību arī sulīgas saknes, tad tā

var iztikt bez dzeršanas mēnešiem ilgi; dienā ar vienu tēj-
karoti piena tai pietiek. Arī šķidrumus tā bauda ar roku

palīdzību, vienu reizi pēc otras iemērkdama šķidrumā ro-

kas un tad tās nolaizīdama.

Lēcējpele ir gan sātīga ēšanā, tomēr tai vajag daudz

barības, jo no katras barībvielas tā noēd maz. Viņas mēsli

līdzinās dažu peļu mēsliem; mīzali neatstāj nekādu sliktu

smaku; viņu daudzums priekš tā arī ir par niecīgu. Smiltīs

vispār no dzīvnieka atkritumiem nekā nemana.
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Liekas, ka visas lēcējpeles maņas ir augsti attīstītas.

Kuru no trim galvenām maņām jāatzīst par augstāko, es

tiešām nezinu. Lēcējpele, kā to rāda viņas lielās acis un

ausis, redz un dzird ļoti labi, bet arī saož un sajūt labi. Kad

tai nokrīt pie zemes grauds, burkāna gabaliņš vai cita ba-

rība, tā to meklē ar osmes, varbūt arī ar taustošo ūsu palī-
dzību, un tad ar lielāko noteiktību paceļ. Saldus augļus tā

ēd ar tādu labpatiku, ka nevar nemaz būt šaubas par to,
cik patīkami tiek kairināta viņas garšas maņa. Jušanas

maņa izpaužas sajutuma un taustes veidā. Lēcējpele ļoti
labi satausta priekšmetus ar savām ūsām un priekškājām,

galvenā kārtā ar pirkstu nadziņu palīdzību. Viņas garīgās

spējas es negribu nostādīt sevišķi augstu; tik daudz tomēr

nav apšaubāms, ka tā ļoti drīz iedzīvojas noteiktā vietā,
labi pazīst cilvēkus, kuri ar to nodarbojas, un izrāda arī zi-

nāmu aprēķina spēju. Ligzdas būve to nodarbina katru

rītu ilgāku laiku. Ja tai dod sienu, kokvilnu un dzīvnieku

spalvu, uzmetot galvenos vilcienos midzeņa veidu, tad tā

saprātīgi strādā tālāk, pienes klāt kokvilnas vīstoklīšus, iz-

plucina tos ar priekškājām un tad novieto tos, attiecīgās
vietās iebāž spalvas un tad izlīdzina un nogludina apaļo mi-

dzeņa iekštelpu, līdz tā ir ieguvusi vajadzīgo kārtības un tī-

rības pakāpi. Ja kāds salms stāv par tālu ārā, lēcējpele to

izvelk vai nokož, līdz viss midzenis pieņem pēc iespējas omu-

līgu veidu.

No visiem grauzējiem, kurus līdz šim esmu turējis

gūstā, lēcējpele man sagādājusi vislielāko prieku. Viņas

īpašību dēļ katram ar to jāsadraudzējas. Viņa ir ārkārtīgi

godīga, draudzīga, rāma, tīrīga un, no miega pamodusies,
tik mundra un jautra, viņas kustības un pozas tik īpatnē-

jas un viņa prot ielikt tanīs tik daudz dažādības, ka ar to

var nodarboties stundām ilgi. Pret savu kopēju lēcējpele

izturas visai piemīlīgi. Nekad tai neienāk prātā iekost cil-

vēkam, kurš to paņem rokās. Viņai var pieskārties, to glā-

stīt, nēsāt apkārt: viņa pie tam neizrāda ne mazākās ne-

patikas. Lēcējpeli, es domāju, varētu turēt katrā vistīrākā

istabā, tik liela ir viņas tīrība, labsirdība un godīgums. Pret

glāstiem tā ir ļoti jūtīga. Ja to uzliek uz vienas rokas un
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viegli ar pirkstu glāsta, tad tā piemiedz acis līdz pusei, ve-

selām minūtēm nekustina neviena locekļa un aizmirst brī-

vību līdz ar visu citu.

Labums, kuru atnes tuksnešu lēcējpeles, nav mazs.

Arābi ēd viņu diezgan garšīgo gaļu ļoti labprāt un no viņu
spīdošajām ādiņām gatavo mazus kažociņus bērniem un

sievām vai arī izlieto tos seglu izrotāšanai, pie segām un tā

tālāk.

Neviens cits šīs grupas nodalījums tik pamatīgi mūs

nepamāca par to, kas ir grauzēji, kā tas, kurš aptver peles

(Murina). šī dzimta ir netikai sugām un ģintīm bagā-

tākā, bet arī visizplatītākā. Viņas locekļi visi ir mazi dzīv-

nieciņi, bet ar savu skaitu tie pilnīgi aizvieto to, kas lie-

lumā trūkst.

Šīs dzimtas pirmtīps, peles (Murina) šaurākā nozīmē,

savas uzbāzīgās dzīves un darbu dēļ ir cilvēkam par daudz

labi pazīstamas. Starp viņām sastopamas sugas, kuras

kopā ar cilvēkiem ir izplatījušās pa visu zemes virsu un

mūsu laikos dzīvo arī uz vistukšākajām salām. Nav vēl

visai sen atpakaļ, kad notika šo dzīvnieku pasaules ceļo-
jums; daudzās vietās vēl noteikti zin to gada skaitli, kad

viņi parādījās pirmo reizi: tagad viņi savu ceļojumu ap

zemes lodi jau ir noebiguši. Nekur cilvēks tiem nepateicas

par postošo pieķeršanos, kuru tie izrāda cilvēkam, viņa mā-

jai un sētai ikkatru dienu, bet gan tos nīst un vajā visne-

žēlīgākā kārtā; cilvēks laiž darbā visus līdzekļus, lai no pe-

lēm atsvabinātos: un tomēr tās paliek padevīgas, uzticīgā-

kas kā suns vai cits kāds dzīvnieks. Par nožēlošanu, šie

uzticīgie mājas draugi ir šausmīgi zagļi; ar savu aso zobu

palīdzību tie prot visur ielīst, un viesmīlīgajam saimniekam

sagādā tikai zaudējumus un nepatikšanas. Ar to arī iz-

skaidrojams, ka visas īstās peles sauc tikai par riebīgiem

un nejaukiem dzīvniekiem, lai gan patiesībā tas nemaz tā

nav, un pa lielākai daļai viņas būtu jāapzīmē par skaistiem,

patīkāmiem un jaukiem dzīvniekiem.
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Vispār peles, kuras ir apvienotas vienā apakšdzimtā,
raksturo ass spalvains purns, plata pāršķelta virslūpa un

piecās rindās novietotas garas un stipras ūsas, lielas, apa-

ļas, dziļi melnas acis, pār spalvu paceltās ausis un visvairāk

gara, kaila, tikai nabadzīgi stīvām spalvām apklāta aste;
aste spalvojuma vietā ir apklāta ar četrkantainām vai ne-

noteikti četrkantainām zvīņām. Priekškājām ir 4 pirksti
un īkšķa kārpiņa, pakaļkājām pieci pirksti. Zobu sistēmā

ir trīs dzerokļi katrā žoklī; šie zobi no priekšas uz iekšu pa-
liek mazāki. Spalvojums sastāv no īsām vilnainām pamata
spalvām un garām stīvām akota spalvām, kuras izskatās

kā nolīdzinātas. Spalvojuma galvenā krāsa ir melni brūna

un balti dzeltēna.

Jau ikdienas dzīvē izšķir divas galvenās grupas — žur-

kas un peles, un šo iedalījumu ir pieņēmusi arī zi-

nātne, žurkas izskatās lempīgas un nejaukas, peles vieg-
lākas un graciozākas, žurku astē ir 200—260 zvīņu gre-

dzenu, peļu astē tikai no 120—180; žurku kājas ir resnas un

spēcīgas, peļu — slaidas un tievas; pieaugušas žurkas ir

vairāk kā 36 cm. garas, peles tikai 24 cm; žurku augšlejās
ir dalītas šķērskrokas, peļu augšlejās krokas ir sadalītas

tikai no otrās sākot un tikai vidū. No tā ir redzams, ka

šīs atšķirības redzamas tikai pie diezgan rūpīgas apskatī-
šanas un tām ir nozīme tikai priekš pētniekiem. Savā dzīvē

peles atšķiras no žurkām diezgan uzkrītoši.

Ar diezgan lielu drošību mēs varam pieņemt, ka žur-

kas, kuras tagad dzīvo Eiropā, no paša sākuma te nav iz-

cēlušās, bet gan ieceļojušas. Kā pierādīts, tad melnā

žurka jeb māju žurka kā pirmā atradās Eiropā
un Vācijā; viņai sekoja pelēkā žurka jeb ceļo tā j-
žu r ka, un beidzot jaunākā laikā tai seko Ēģiptes

žurka jeb jumtu žurka. Patlaban abas pirmās

žurkas, šur tur arī visas trīs sugas, dzīvo kopā; pelēkā

žurka, kā no visām stiprākā, aizdzen un iznīcina abas radi-

nieces un arvien vairāk sāk valdīt viena pati.
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Melnās žurkas (Mus Rattus) ķermeņa garums

ir 16 cm, astes — 19 cm, tā tad kopējais garums ir 35 cm;

ķermeņa, virspuse ir tumši brūni melnā krāsā, apakšpuse
drusku gaišākā, pelēki melnā krāsā. Melni pelēkās spalvas

pie pamata uzrāda zaļganu metāla spīdumu. Kājas ir pe-
lēki brūnas, no sāniem drusku gaišākas. Uz samērā garās

astes ir 260—270 zvīņu gredzenu. Balti bastardi nav visai

reti.

Kad šī suga parādījās Eiropā pirmo reizi, noteikti nav

zināms. Albertus Magnus ir pirmais zoologs, kurš

min šo žurku Viduseiropas dzīvnieku valstī, tā tad tā jau 12.

gadu simtenī bij pie mums sastopama. Gesn c r s rak-

sturo viņu kā dzīvnieku, kurš „dažam vairāk pazīstams
nekā mīļš"; Otenas (Autun) bīskaps 15. gadu simteņa
sākumā izsaka par viņu baznīcas lāstus; Sondershauzenāvi-

ņas dēļ ieved grēku nožēlošanas un lūgšanas dienu. Ir

iespējams, ka viņa ir cēlusies Persijā, kur viņa tagad sa-

stopama neticamos daudzumos.

Līdz pagājušā gadu simteņa otrai pusei viņa Eiropā

valdīja viena pati, no šī laika pelēkā žurka sāka viņas ap-

gabalu apstrīdēt. No sākuma kādu laiku abas dzīvoja ko-

pā ; pelēkā žurka tomēr ātri ņēma pārsvaru, un melnā žurka

pazuda tādā mērā, kādā pelēkā savairojās. Tomēr arī vēl

tagad melnā žurka ir izplatīta pa visu zemes lodi, tomēr

reti sastopama slēgtās masās,bet gandrīz viscaur vientuļi.
Arī viņa sekoja cilvēkam visu zemes joslu klimatos un ce-

ļoja ar viņu pa sauszemi un jūru apkārt visai zemes lodei.

Bez šaubām viņa Amerikā, Austrālijā un Āfrikā agrāk ne-

bij sastopama; bet kuģi viņu izvadāja pa visām ostām, un

no šejienes tā ceļoja dziļāk un dziļāk zemes iekšienē. Ta-

gad viņa sastopama arī Āzijas dienvidus daļās, pat Per-

sijā un Indijā, Āfrikā galvenā kārtā Ēģiptē un berberu

zemē, kā arī Labās cerības ragā, visā Amerikā un Austrā-

lijā, pie kam ne tikai eiropiešu kolonijās, bet pat uz Klusā

okeāna salām.
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Pelēkā žurka (Mus decumanus) ir ievērojami
lielāks dzīvnieks, un proti, ieskaitot 18 cm garo asti, tās

ķermeņa garums ir 42 cm; krāsa ķermeņa virspusē un

apakšpusē ir dažāda. Ķermeņa virspuse un aste ir brūn-

gani pelēkas, apakšpuse krasi norobežoti pelēki balta, mu-

guras viduslīnija parasti drusku tumšāka par ķermeņa sā-

niem, kuri vairāk atsit dzeltenīgi pelēkā krāsā. Spalvas ir

galotnē brūni pelēkas, pie pamata gaišākas, pa lielākai daļai
bāli pelēkas. Astei ir gandrīz 210 zvīņu gredzenu. Ir sa-

stopamas arī baltas žurkas ar sarkanām acīm.

Ar lielu varbūtību var pieņemt, ka pelēkās žurkas

pirmdzimtene ir bijusi Vidusāzija un sevišķi Indija vai Per-

sija. Ļoti iespējams, ka jau E 1 i a n s (Aelian) būs par viņu
domājis, kad tas stāsta, ka „Kaspijas pele" zināmā laikā

bez gala lielā daudzumā ieceļojot, bez bailēm peldot pār

upēm, pie kam ar muti ieķeroties priekšējā peļu tēviņa
astē. „Ja viņas nonāk tīrumā," viņš saka, „tad nograuž
pie stumbra labību un kāpj kokos pēc augļiem, tomēr tās

bieži iznīcina plēsēju putni, nolaizdamies no mākoņiem, un

lielais daudzums vietējo lapsu. Šīs peles lielumā nepaliek

iepakaļ ichneimonam; viņas ir mežonīgas un niknas, un vi-

ņām ir tik stipri zobi, ka tās varētu sagrauzt pat dzelzi, lī-

dzīgi Kanautanes pelēm pie Bābeles, kuru maigās ādas ved

uz Persiju un te izlieto apģērbu iekšdrēbei." Tikai Pa 1 -

1a s s noteikti apraksta pelēko žurku kā Eiropas dzīvnieku

un ziņo, ka 1727. gada rudenī pēc kādas zemes trīces tā lielā

daudzumā iebrukuši Eiropā no Kaspijas zemes un rumāņu

stepēm. Liels daudzums viņu pie Astrachanas pārpeldēja

pār Volgu un ātri izplatījās uz rietumiem. Gandrīz tanī

pašā laikā, 1732. gadā, to kuģos aizveda no Indijas uz

Angliju, un nu no šejienes tā sāka savu pasaules ceļo-
jumu. Austrumprūsijā viņa parādījās 1750. gadā, Parīzē

jau 1753. gadā, un 1780. gadā viņa Vācijā bij viscaur bieži

sastopama; Dānijā viņu pazīst tikai apmēram kādus 70 ga-

dus un Šveicē viņa sastopama no 1809. gada. 1775. gadā
pelēko žurku aizveda arī uz Ziemeļameriku, un te tā īsā

laikā izplatījās apbrīnojami plašā apgabalā; tomēr 1825.



138

gadā viņa nebij aizspiedušies tāļāk kā līdz Kingstonai Augš-
kanadā, un vēl pirms nedaudziem gadiem viņa nebij sasnie-

gusi augšējo Misuri upes galu. Kad viņa parādījās Spā-
nijā, Maroko, Alžirā, Tunisā, Ēģiptē, Labās cerības ragā

un citās Āfrikas daļās, nevar skaidri noteikt; tikdaudz to-

mēr ir noteikti zināms, ka tā mūsu dienās ir izplatījusies

pa visām okeānu daļām un sastopama pat uz kailā-

kām un vientuļākām salām. Būdama lielāka un stiprāka

par melnožurku, tā visur ieņem tās vietas, kur melnā žurka

agrāk mierīgi dzīvoja viena pati, un vairojas tādā pat mērā

kā melnā žurka iet skaitā atpakaļ. Teicami novērotāji ap-

galvo, ka tā vēl tagad ceļojot šur un tur veseliem bariem no

vienas vietas uz otru. „Mans svainis," raksta man Dr.

H c 1 m s, „reiz agrā rudens rītā sastapa šādu ceļojošu žurku

baru, kuru tas vērtēja esam vairāk tūkstoš galvu lielu."

Dzīves veidā, ierašās un paradumos, kā arī pēc savām

atrašanās vietām abas žurkas ir tik līdzīgas, ka, ja vienu

apraksta, tad reizē ir attēlota arī otras dzīve. Ja mēs mi-

nētu, ka pelēkā žurka vairāk uzturas ēku apakšējās telpās,

sevišķi mitros pagrabos un velvēs, novadu grāvjos, slūžās

un pie upju krastiem, kāmēr melnā žurka vairāk mīl ēku

augšējos stāvus, bēniņus un labības klētis, tad ar to jau
būtu pieminēts tiklab kā viss, kas abām žurkām nav kopējs.
Kā viena tā otra šo parazitu suga ir sastopama visās iespē-

jamās cilvēka dzīvokļu telpās un visās iedomājamās vietās,
kuras tai sola barību. No pagraba līdz bēniņiem, no salona

līdz atejas vietai, no pils līdz būdiņai — visur tā ir sasto-

pama. Visnetīrākajās vietās žurkas ierīko savus midzeņus

tikpat labprāt, kā tur, kur vienīgi ar savu netīrumu palī-
dzību tā var radīt sev piemērotu mājokli. Tās dzīvo kūtīs,

šķūņos, sētā, dārzā, upju krastos, jūras malā, kanālos, lielā-

ku pilsētu pazemes kanalizācijas grāvjos un t. t., citiem

vārdiem visur, kur vien var dzīvot, kaut gan melnā jeb

māju žurka arvien cenšas darīt godu savam vārdam un

pēc iespējas maz attālinās no cilvēka mītnēm. Apveltītas
visām tām garīgām un miesīgām īpašībām, kas viņas var

padarīt par cilvēka ienaidniekiem, tās bez apstājas nopūlas,
lai cilvēku mocītu, aplaupītu un kaitinātu, un sagādā tam



139

bez mitēšanās visjūtamākos zaudējumus. No viņām ne-

aizsargā ne žogs, ne siena, ne durvis, ne atslēga; kur tām

nav brīva ceļa, tās pašas ierīko sev ieeju; resnākajos ozola

dēļos un biezākajos mūros tās izgrauž un izrok sev ejas.
Tikai ja pamatmūri ielaiž dziļu zemē, visas starpas starp

ķieģeļiem un akmeņiem aizpilda ar cietu cementu un mūrī

vēl ietaisa stiklu drumslu kārtu, var justies no viņām diez-

gan drošs.

Un tomēr šī dzīvokļu postīšana, šī neģēlīgā sienu caur-

graušana un izvandīšana ir vēl pats mazākais posts, ko žur-

kas nodara. Daudz lielākus zaudējumus tās atnes meklē-

jot sev barību. Viņām noder viss, kas vien baudāms. Cil-

vēks neēd nekā tāda, ko arī žurkas neēstu, un tās nepaliek

pie ēdiena vien, bet ķeras arī pie tā, ko cilvēks dzer. Trūkst

tikai vēl, lai tās sāktu dzert degvīnu, — tad tās piepalī-
dzētu apēst un nodzert visas barības un baudu vielas, kā-

das vien cilvēce lieto.

Nebūdamas mierā ar šo jau tik bagāto ēdienu karti,
žurkas tikpat kāri uzbrūk citām vielām, pat dzīvām būt-

nēm. Cilvēka mājturības netīrākie atkritumi vajadzības

gadījumā vēl viņām visai labi noder; pat trūdoša maita at-

rod viņās savus cienītājus. Tās ēd ādu un ragus, graudus
un koku mizu, labāk sakot, visas iespējamās augu un dzīv-

nieku vielas, un ko tās nevar ēst, to vismaz sagrauž. Ir

zināmi noteikti gadījumi, kur tās apēdušas dzīvus bērnus,
un katrs zemturis būs novērojis, cik kāri tās medī mājas

kustoņus. Ļoti treknām cūkām tās izgrauž ķermenī cau-

rumus, zosīm, ja tās guļ ciešā barā, izēd peldplēvi starp

pirkstiem, jaunas pīles pavelk zem ūdens un noslīcina; pa-

zīstamajam dzīvnieku tirgotājam Hagenbekam (Ha-

genbeck) tās pat nobeidza trīs jaunus Āfrikas elefantus,

sagrauzdamas šiem milzīgiem dzīvniekiem kāju pēdas.

Ja žurkas kādā vietā savairojas vairāk nekā parasti,
tad viņu postu var tikko izturēt. Parīzē četru nedēļu laikā

vienā vienīgā lopu kautuvē nosita 16.000 žurkas, un kādā

ādu vilkšanas iestādē sīs galvaspilsētas tuvumā tās vienā
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vienīgā naktī reiz apēda 35 beigtus zirgus, nograuzdamas
tos līdz pat kauliem. Tiklīdz viņas pamana, ka cilvēks pret
tām ir bezspēcīgs, viņu nekaunība pieaug apbrīnojamā kār-

tā, un ja par šiem palaidnīgajiem un nekur nederīgajiem
dzīvniekiem nebūtu dažreiz līdz nāvei jānosirdas, tad va-

rētu uznākt vēlēšanās smieties par viņu nekaunību, kura

iet pār visu mēru. Manos zēna gados reiz mūsu tēva mā-

cītājmājā veselu gadu nebij kaķa, kurš medītu žurkas, bet

dzīvoja tikai tādi kaķi, kuri bij spējīgi lielākais peli nokost.

Ta žurkas savairojās tā, ka mēs no viņām nekur nevarējām
atrast miera un atpūtas. Kad mēs priekšzālē ēdām pus-

dienu, tās tīri omulīgi mēdza nonākt pa trepēm lejā un pie-
nāca gluži tuvu pie galda, lai redzētu, vai nevar kaut ko

paņemt sev. Ja mēs pacēlāmies, lai tās aiztriektu, tad tās

gan aizbēga, bet acumirklī bij atkal atpakaļ un sāka spēli
no jauna. Pa nakti virs griestiem un zem grīdas bij dzir-

dams tāds troksnis, itkā tur kustētos vesels mežonīgs kara-

spēks. Visā mājā spokojās žurkas. Tās bij melnās žur-

kas, tā tad, šā vai tā, tomēr vēl labākā no abām parazitu
sugām; pelēkā žurka rīkojas vēl daudz ļaunāk. Laskāzs

(Las Cases) stāsta, ka Napoleons 1816. gada 27. jū-

nijā līdz ar saviem pavadoņiem bijis spiests iztikt bez bro-

kastīm, jo iepriekšējā naktī ķēķī bij ielauzušās žurkas un

visu aizvilkušas. Viņas tur piemājoja lielā daudzumā, bij
visai ļaunas un ārkārtīgi nekaunīgas. Parasti tām vaja-

dzēja tikai nedaudzu dienu, lai caurgrauztu ķeizara naba-

dzīgā dzīvokļa sienas un dēļus. Kad Napoleons ēda pus-

dienu, tās nāca zālē, un pēc pusdienām ar tām bij jāizcīna
īsts karš. Kad ķeizars reiz vakarā gribēja paņemt savu

cepuri, no tās izlēca liela žurka. Kūts apkalpotāji gribēja

labprāt audzināt putnus, bet viņiem no tā bij jāatsakās, jo
žurkas visus putnus nokoda. Tās norāva vistas pat no

laktām, uz kurām tās pa nakti gulēja.
Jūrniekiem dažreiz ar šiem grauzējiem ir liels posts.

Nav neviena lielāka kuģa, uz kura nebūtu žurku. Uz ve-

ciem kuģiem tās nemaz nav iznīdējamas, un jaunajos tās

ierodas taī pašā acumirklī, kad ir ieņemta pirmā krava.

Kad Kē n s (Kane) savā polarceļojumā ar savu kuģi 80.
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platuma grāda tuvumā iesala ledū, žurkas uz kuģa valdīja
tik plaši, ka nodarīja visšausmīgākos zaudējumus. Pēdīgi
ekspedīcijas dalībnieki nolēma žurkas nokvēpināt. Tika

aizslēgtas visas lūkas un kuģa apakšā iededzināts maisī-

jums no sēra, arzenika un ādas. Kuģa ļaudis auksto pēdējā

septembra nakti pavadīja uz deķa. Nākošā rītā bij re-

dzams, ka šausmīgais līdzeklis nebij itin nekā līdzējis: žur-

kas bij vēl pilnīgi dzīvas. Tagad ļaudis aizdedzināja koka

ogles, domādami ar rodošos gāzi un dūmiem žurkas noslā-

pēt, īsā laikā slēgtā telpa tik stipri piepildījās dūmiem, ka

divi kuģa ļaudis, kuri neuzmanīgā kārtā bij nogājuši lejā,

tūliņ bez samaņas nokrita zemē; tikai ar lielām pūlēm tos

izdevās uznest uz kuģa deķa. Lejā nolaista degošā laterna

acumirklī nodzisa; piepēži nelaimīgā kārtā kādā citā kuģa

daļā aizdegās ogļu krājums un līdz ar to daļa no kuģa,
un tikai ar vislielākām pūlēm, kuģa ļaudīm strādājot dzī-

vības briesmās, izdevās uguni apdzēst. Nākošā dienā at-

rada tikai 28 beigtas žurkas, un pārpalikušās līdz nākamai

ziemai savairojās tik lielā daudzumā, ka no tām vairs neko

nevarēja noglabāt. Tās sagrauza kažokus, drēbes, zāba-

kus, taisīja midzeņus gultās, segās, noliktos cimdos un ce-

purēs, apēda pārtiku un ar viltību izvairījās no visām la-

matām un vajāšanām. Gudrākais un drošsirdīgākais suns

tika nolaists kuģa apakšējā telpā, žurku īstajā mājoklī,
lai tur ievestu kārtību; drīz vien tomēr suņa žēlā kaukšana

liecināja, ka ne suns pievār žurkas, bet gan žurkas ņēmu-
šas virsroku pār suni. Suni izvilka ārā un atrada, ka ni-

cināmie grauzēji bij nograuzuši sunim ādu no kāju pēdām.
Vēlāk pieteicās kāds eskimoss, ka tas žurkas pamazām ap-
šaušot ar bultām; tas bij tik laimīgs, ka Kēn s, kurš no-

šauto medījumu lika vārīt, pa garo ziemas laiku nekad ne-

bij bez svaigas gaļas zupas. Pēdīgi kuģa ļaudis noķēra
kādu lapsu un ieslodzīja to kuģa apakšējā telpā; ta tad arī

kuģi no žurkām atbrīvoja.
Žurkas ir veikli meistari visos ķermeņa vingrinājumos.

Tās skrej ātri un veikli, kāpēlē lieliski, tiek uz augšu pat

pa diezgan gludām sienām, peld meistariski, ar lielu mākslu

izdara diesgan tālus lēcienus un arī rokas zemē tīri ciešami,
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ja arī ne visai labprāt. Pelēkā žurka kā stiprākā, liekas

esam veiklāka par melno žurku, vismaz ta peld daudz

veiklāk. Viņas niršanas māksla ir gandrīz tikpat liela,

kā īstiem ūdens dzīvniekiem. Viņa droši var doties zivju

medībās, jo ūdenī ta ir pietiekoši veikla, lai medītu mitro

dziļumu īstos iemītniekus. Dažreiz ta izturas tā, itkā ūdens

būtu viņas īstā dzimtene. Izbiedēta, ta acumirklī metas

upē, dīķī vai grāvī un, ja vajadzīgs, vienā paņēmienā pār-

peld pār visai platiem ūdeņiem vai minūtēm ilgi skrej pa

ūdenstvertnes dibenu. Melnā žurka to dara tikai vislielā-

kās nepieciešamības brīdī, tomēr peldēšanas mākslu pie-

prot īsti labi.

No žurkas maņām dzirde un osme stāv priekšgalā; se-

višķi pirmā ir lieliska, bet arī redze nav slikta, un savu

garšas maņu ta pārāk bieži apliecina pārtikas noliktavās,
kur žurkas arvien prot uzmeklēt gārdākos kumosus. Par

viņu garigām spējām pēc visa pievestā man nav vairs daudz

nekas jāsaka. Prātu tām patiesi nevar noliegt, vēl mazāk

viltību un izmanību, ar kuru palīdzību tās izvairās no vis-

dažādākām briesmām.

Pārošanās notiek ar lielu trokšņošanu, pīkstēšanu un

bļaušanu, jo iemīlējušies tēviņi sirdīgi cīnās mātīšu dēļ.
Apmēram mēnesi vēlāk mātītes dzemdē 5 līdz 21 žurku-

lēnus, kuri ir mazi un patīkami dzīvnieciņi, kas gan patiktu

katram, ja vien tie nebūtu žurkas bērni. ~1852. gada 1.

martā", raksta Dē ne (Dehne), „balta žurka man dzem-

dēja septiņus žurkulēnus. Viņa savā drāšu būrītī bij ierī-

kojuse no salmiem biezu midzeni, žurkulēni bij tik lieli

kā ozolvaboles un izskatījās asinssarkani. Pie mātes ka-

tras kustības tie izdeva smalkas pīkstošas skaņas. 8. martā

tie bij jau diezgan balti; laikā no 13. līdz 16 martam vi-

ņiem atvērās acis. 18. marta vakarā tie pirmo reizi iznāca

ārā; kad māte manīja, ka tos novēro, viņa bērnus vienu

pēc otra paņēma mutē un ievilka atpakaļ midzenī. Daži

žurkulēni tomēr izlīda atkal pa midzeņa citu caurumu. Mī-

līgie dzīvnieciņi bij pundurpeles lielumā ar 3 collu garām
astītēm. 21. martā tie bij jau māju peles lielumā, 28.

martā — tik lieli, kā meža pele. Viņi šad un tad vēl zīda
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(es tos redzēju zīdam vēl 2. aprilī), spēlējās savā starpā,

dzenājās un plosījās visveiklākā un uzjautrinošākā kārtā,
šad un tad kāpa pārmaiņas dēļ arī uz mātes muguras un

ļāvās no tās apkārtnēsāties. Draiskulībā tie tāļu pārsnie-
dza baltās māju peles. 9. aprilī es māti atņēmu nost un

pieliku to atkal pie tēviņa; 11 maijā mātīte apbērnojās
otrreiz.

No 1. martā dzimušajiem žurcēniem es apriļa sākumā

vienu pārīti novietoju atsevišķā stikla traukā ar 8 collu

lielu caurmēru, un jau 11. jūnija pēcpusdienā, tā tad 103

dienu vecumā, jaunajai mātītei piedzima 6 bērni. Neska-

toties uz stikla trauka platumu, tas tomēr likās viņas bēr-

niem par mazu esam. Veltīgi mātīte izmēģinājās iztaisīt

lielāku midzeni, dažriez pie tam nabaga mazuļus pilnīgi
ierakdama ligzdas materiālā, tā ka tos nemaz nevarēja
redzēt. Līdz 23. jūnijam māte zīdīja savus bērnus tīri

labi, un tie bij jau arī drusku balti. Bet tad pēkšņi visi

mazuļi nozuda: māte tos visus bij apēduse!"

Dienā un pēc pusnakts pelēkās žurkas guļ; agri no

rīta un vakaros tās attīsta savu galveno darbību. Ļoti
labprāt tās dzer pienu; ķirbju un kaņepju sēklas pieder pie

viņu gārdākiem kumosiem. Parasti gūstā tās baro ar

maizi, kuru no virsus drusku saslapina ar ūdeni vai pienu;
šad un tad savām žurkām es dodu arī ceptus kartupeļus,
kurus tās ēd ļoti labprāt. Gaļu un taukus, viņu mīļākos

ēdienus, es tām, gluži kā visiem citiem gūstā turamiem

grauzējiem, nedodu nemaz, jo pēc tādas barības viņu mī-

zali un viņu izgarojumi iegūst ļoti pretīgu smaku. īpat-

nējā, augstā mērā nepatīkamā smaka, kuru izplata para-

stās peles, pielaizdamas šo smaku arī visiem priekšmetiem,
kuriem tās pieskaras, pelēkās žurkas baltajai rāsai nepie-
mīt nemaz, ja vien dzīvniekus tur un baro tā, kā jau mi-

nēts.

žurkas mīl savu sugas biedru sabiedrību. Bieži tās

taisa kopīgu ligzdu un viena pie otras sasildās, cieši kopā
salīzdamas; bet ja viena no viņām nomirst, tad pārējās tū-
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liņ metas tai virsū, pārkož un iztukšo no sākuma galvas-
kausu un pēc tam pamazām apēd arī pārējo ķermeni, at-

stādamas tikai kaulus un ādu. Kad mātītes ir grūsnējas,

tēviņus tūliņ no tām jāatdala, jo tie nedod mātītēm miera

un arī apēd mazuļus. Mātīte izrāda pret bērniem lielu mī-

lestību; viņa rūpīgi tos uzmana, un mazuļi kā vien varē-

dami atbild uz mātes maigumu.

Ārkārtēji sīksta ir šo dzīvnieku dzīvība. Reiz es gri-

bēju noslīcināt kādu apmēram gadu vecu pelēko žurku,
lai atbrīvotu to no kādas vaļējas, strutojošas rētas, kura

man likās nedziedināma. Kad es to kādas 6 reizes biju
iebāzis uz vairākām minūtēm ledusaukstā ūdenī, ta bij
vēl tomēr dzīva un ar ķepām slaucīja ūdeni no acīm. Viņa
no aukstuma un ūdens drīz vien atžirga, tā ka man bij

jāredz, ka aukstā vanna tai nemaz nebij kaitējuse. Pēc

dažām dienām es pamanīju, ka vaļējā rēta dienu no dienas

kļūst mazāka; iekaisums mazinājās, un pēc apmēram 14

dienām rēta bij pilnīgi sadzijuse. Te, acīmredzot, ledus-

aukstais ūdens bij apturējis iekaisumu un tā sekmējis iz-

veseļošanos.

Šādas šaurā telpā turētas un labi koptas žurkas top
ļoti rāmas, tā kā tās ne tikai var aizskārt un dot bērniem

parotaļāties, bet var pat pieradināt iziet no mājas un ie-

nākt atpakaļ, kā arī staigāt pa māju, sētu un dārzu; tās

seko savam kopējam kā suņi, nāk uz saucienu klāt un pa-
liek par istabas dzīvniekiem vislabākā nozīmē.

Savvaļā dzīvojot žurkas dažreiz piemeklē visai īpat-

nēja slimība. Vairāki dzīvnieki saaug savā starpā ar astēm

kopā, sastādot tā saucamo žurku ķēniņu, par kuru

agrākos laikos bij pavisam citādi ieskati, nekā tagad, kur

šādu parādību var diezgan bieži redzēt muzejos. Senāk

domāja, ka žurku ķēniņš, zelta vaiņagā, sēž uz troņa daudzu

cieši saaugušu žurku starpā un no šejienes pārvalda visu

žurku valsti. Tiktāl ir noteikti zināms, kā reizēm var at-

rast lielu skaitu žurku, kuras saaugušas astēm kopā, un tā

kā tās nevar kustēties, tad citas līdzcietīgas žurkas uzņe-
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ir par pamatu astu salipšanai un saaugšanai kopā, tomēr

nekā noteikta par to nevar sacīt. Altenburgā uzglabā kādu

žurku ķēniņu, kurš saaudzis no 27 žurkām; Bonnē, pie Šne-

pfentalas, Frankfurtē, Erfurtē un Lindenauā pie Leipci-

gas ir atrasti līdzīgi žurku ķēniņi. Ir iespējams, ka šādi

sagrupē jumi sastopami biežāki nekā to domā, bet atrod

tikai nedaudzus no tiem; ļoti daudzās vietās māņticība
vēl ir tik liela, ka atrastu žurku ķēniņu cik vien iespējams
ātri iznīcina.

Neskaitāmi ir tie līdzekļi, kurus pielieto, lai žurkas

iznīdētu. Viņām uzstāda dažāda veida lamatas, un kādu

laiku viens vai otrs žurku medīšanas veids arī tiešām dru-

sku palīdz. Ja dzīvnieki nomana, ka tos par daudz stipri
vajā, tad nereti tie izceļo, bet atgriežas atkal atpakaļ, ko-

līdz vajāšana mitējusies. Un kad tie nu reiz no jauna at-

griezušies atpakaļ, tie īsā laikā savairojas tik stipri, ka

agrākais posts atjaunojas atkal pilnā mērā.

Parastākie līdzekļi viņu iznīdēšanai ir visāda veida ģif-
tis, kuras noliek viņu iemīļotākās vietās; bet jau nerunā-

jot nemaz par to, ka saģiftētos dzīvniekus mēs šādā ceļā
nolemjam šausmīgai mocekļa nāvei, šie līdzekļi ir arī arvien

bīstami; žurkas bieži vien daļu no apēstā izvemj atpakaļ,
pie gadījuma saģiftē kartupeļus vai labību un var ar to

tapt ļoti bīstamas citiem dzīvniekiem.

Vislabākie žurku iznīcinātāji katrā gadījumā ir viņa
dabīgie ienaidnieki, vispirmā kārtā pūces, kraukļi, ziebiek-

stes, kaķi un pinčeru suņi, kaut gan bieži gadās, ka kaķi
neuzdrošinās žurkām uzbrukt, sevišķi pelēkajām. Dē ne

(Dehne) Hamburgā redzējis suņus, kaķus un žurkas kopā

apkārstaigājam, bez kā kāds no minētiem dzīvniekiem būtu

domājis izsludināt karu pret otru, un man pašam zināmi

daudzi piemēri, ka kaķi neliekas par žurkām ne zinis. Kā

starp visiem māju kustoņiem, tā arī starp kaķiem ir labas

ģimenes, kuru piederīgie nododas žurku medībām ar īstu

kaislību, kaut gan no sākuma kaķiem ir lielas pūles niknos
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grauzējus pārspēt. Viens no mūsu kaķiem sāka ķert žur-

kas, kad tas bij sasniedzis tikko trešo daļu no sava pilnīgā

lieluma, un vajāja žurkas ar tādu dedzību, ka ļāvās reiz

no kādas stipras žurkas vilkties pār visu sētu un gar kādu

mūri, nelaizdams savu ienaidnieku vaļā, līdz pēdīgi ar kādu

veiklu kodienu kaķim izdevās padarīt savu ienaidnieku tā-

lākai cīņai nespējīgu. No tās dienas minētais kaķis palika

par žurku nepielūdzamāko ienaidnieku un iztīrīja no tām

visu māju. Vispār tomēr nemaz nav nepieciešams, lai ka-

ķis arī tiešām cītīgi žurkas ķertu; viņš aizbaida šos grau-

zējus jau ar savu staigāšanu pa kūti, šķūni, pagrabu un

pieliekamo kambari, žurkām, redzams, ir augstākā mērā

nepatīkami redzēt šo savu galveno ienaidnieku savā tu-

vumā. Tad tās nevienu acumirkli nav drošas. Nedzirda-

mi kaķis pielien nakts tumsā; neviena skaņa, neviena ku-

stība nenodod viņa tuvošanos, visās alās ieskatās viņa ne-

patīkami spīdošās zaļganās acis; viņš sēd un uzglūn pie

pašām izdevīgākām žurku tekām, un pirms tās vēl labi

apskatījušās, tas jau uzbrūk viņām, un saviem smailiem

nagiem un asiem zobiem saķer tās tik cieši, ka reti kad

ir vēl iespējams izglābties. To nepacieš pat žurka; ta la-

bāk izceļo uz tādām vietām, kur ta var dzīvot mierīgāk.
Tā kaķis arvien ir labākais cilvēka palīgs, ja iet runa par

šo uzmācīgo viesu aizdzīšanu.

Daudz piemīlīgākas, patīkamākas un graciozākās nekā

šie nejaukie garastaiņie mājas zagļi ir peles, lai arī vi-

ņas, neskatoties uz savu skaisto izskatu un dzīvo un patī-
kamo dabu ir cilvēka ļauni ienaidnieki, un cilvēks viņas
vajā ar tādu pašu niknumu, kā viņu lielos un nejaukos
radiniekus. Var apgalvot, ka katrs cilvēks būrītī ieslēgtu

peli atrod par pievilcīgu; pat sievietes, kuras parasti sa-

jūt gan pilnīgi nepamatotas, bet toties jo lielas bailes, kad

virtuvē vai pagrabā kāda pele pārskrien tām pār ceļu, šo

pašu pelīti, ja tās viņu tuvāk pazītu, turētu par ļoti skaistu
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radījumu. Bet tomēr peļu asie graužamie zobi un gārd-
ēdība ir tās divas lietas, kas arī mīksto sieviešu sirdi var

pārpildīt ar dusmām un atriebību. Ir ļoti nepatīkami vien-

mēr baidīties par visiem pārtikas līdzekļiem, pat tad, kad

tie atrodas aiz atslēgas vai aizšautnes; pat jāsirdas, ka nav

mājā nevienas vietas, kur viens pats esi valdinieks un kur

tevi neapgrūtina uzbāzīgie mazie ciemiņi. Tā kā peles vi-

sur prot iespiesties, pat tādās vietās, kuras ir pat žurkām

nepieejamas, tad tās ir sacēlušas pret sevi īstu vajāšanas

karu, kurš diezin vai kādreiz var beigties.

Vācijā un visā Viduseiropā dzīvo četras īstas peles:

māju pele, meža pele, lauku jeb svītrainā

pele un mazā jeb pundur p c 1 c. Sevišķi pirmā un

pēdējā pelna izsmeļošu aprakstu, lai gan arī lauku pele
un mežu pele pārlieku bieži nonāk cilvēka sētā, un tādēļ,
liekas, arī tās vajag pazīt. Trīs pirmās viscaur diezgan ne-

saudzīgi vajā; pēdējā turpretim, ja vien tā tieši cilvēkam

neuzbāžas, sava neparasti graciozā izskata, piemīlīguma un

īpatnējā dzīves veida dēļ ir atraduse cilvēka acīs žēlastību.

Visas šīs peles ir līdzīgas savas uzturēšanās vietas, dabas

un uzvešanās ziņā, lai gan vienai vai otrai ir arī savas

īpatnības. Vienā ziņā visas viņas ir vienādas: viņas iz-

rāda, vismaz uz zināmu laiku, lielu mīlestību pret cilvēku.

Visas sugas, lai gan māju pele vairāk kā pārējās, sasto-

pamas, sevišķi ziemā, ļoti bieži cilvēka mājās no pat pa-

graba līdz bēniņiem. Ne viena vienīga nav saistīta tikai

pie tās vietas, uz kuru norāda viņas nosaukums: meža

pele tāpat laikiem dzīvo šķūņos vai mājās kā uz lauka, un

lauku pele ir tikpat maz saistīta tikai pie tīruma, kā māju
pele pie cilvēku dzīvokļa.

Māju pele (Mus musculus), šķiet, ir jau no senā-

kiem laikiem uzticīgākais cilvēka draugs. Jau Aristo-

te Isun P1 mi j s viņu piemin; Albertus Magnus
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to pazīst jau labi. Patlaban tā ir izplatīta pa visu zemi.

Māju pele ceļo kopā ar cilvēku un seko tam līdz tālajos

ziemeļos un augstu novietotās Alpu mājiņās. Uz laukiem

viņa zināmu laiku dzīvo brīvībā, tas ir, dārzā vai tuvējos

laukos un mežiņos, pilsētā viņa aprobežojas tikai ar dzī-

vojamo māju un tās blakus būvēm. Te viņai katra sprauga,

katra ala, ar vārdu sakot, katrs kaktiņš, kur viņa var pa-

slēpties, dod pietiekošu pajumti, un no šejienes viņa sāk

savus ceļojumus.

Ar lielu ātrumu viņa skraida pa zemi, lieliski kāpelē

un lec diezgan tāļu, un bieži ilgāku laiku tā izdara vienu lē-

cienu pēc otra. Pie pieradinātām pelēm var novērot, cik

ātri viņas izdara visas kustības. Ja liek pelei iet uz augšu

pa slīpi izstieptu saitiņu va pa nūjiņu, tad, tiklīdz tā baidās

nokrist, ta tūliņ ātri aptin asti ap saiti, līdzīgi īstajiem

tinastainiem, tādā kārtā iegūst līdzsvaru un skrej tālāk;

ja viņu uzliek uz ļoti lokana stumbra, tad viņa kāpj pa to

uz augšu līdz pašai galotnei, un kad stumbrs noliecas, tā

pakaras uz stumbra apakšējās puses un lēni nokāpj lejā,

nekad nenoreibdama.

Pie kāpelēšanas aste izdara lielu pakalpojumu. Pie-

radinātām pelēm reiz, lai tām piedotu jocīgu izskatu, ap-

grieza īsas astes; tad tās vairs nebij spējīgas darīt to

pašu, ko viņu astainās māsas. Ļoti patīkamas viņas ir

dažādās pozās, kuras tās ieņem. Jau mierīgi sēdot viņas
atstāj ļoti patīkamu iespaidu; ja tās uzceļas, līdzīgi citiem

grauzējiem, atspiezdamās uz pakaļdaļas un tīras un mazgā-

jas, tad viņas ir taisni apburoši dzīvnieciņi. Pele var no-

stāties uz pakaļkājām kā cilvēks un pat dažus soļus iet.

Pie tam viņa tikai šad un tad mazliet atbalstās ar asti.

Arī peldēt viņa prot, lai gan ūdenī iet tikai vislielākās va-

jadzības gadījumā. Ja viņu iesviež kādā dīķī vai strautā,

tad redz, ka viņa gandrīz ar pundurpeles vai ūdenspeles,
kuras abas mēs mācīsimies pazīt vēlāk, ātrumu šķeļ viļ-
ņus un steidzas uz pirmo sauso vietu, pa kuru tā kāpj uz

augšu, lai atkal sasniegtu sauszemi.
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Māju peles maņas ir lieliskās: viņa dzird visklusāko

troksnīti, saož asi un no liela attāluma, arī redz labi, var-

būt vēl labāk dienā nekā naktī.. Viņas garīgā būtība pa-
dara to tam, kas dzīvnieku dzīvi mēģina izprast, par īstu

mīluli. Viņa ir labsirdīga un godīga un pilnīgi atšķiras no

saviem ļauniem un ķildīgiem radiniekiem
— žurkām; viņa

ir ziņkārīga un visu pārmeklē ar vislielāko rūpību; viņa
ir jautra un gudra, drīz vien novēro, kur to saudzē, un te

ar laiku tā pierod pie cilvēkiem, ka pēdējo acu priekšā
skraida šurp un turp un nodarbojas ar saviem mājas dar-

biem, itin kā to nekas netraucētu. Būrītī pele pēc nedaudz

dienām top laipna; pat vecas peles top ciešami rāmas un

jaunās sagūstītās peles pārspēj ar savu labsirdību un go-

dīgumu lielāko daļu citu grauzēju, kurus var gūstā turēt.

Patīkamas skaņas izvilina peles no to paslēptuvēm un

ļauj tām aizmirst visas briesmas. Viņas parādās pat gaišā
dienā tanīs istabās, kur spēlē, un telpas, kur parasti mu-

ziķa skan, top viņu vismīļākā uzturēšanās vieta. Jau-

nākos laikos ir ziņots par tā saucamo „dziedātājpeli". Visi

ziņojumi saskan tanī ziņā, ka šur un tur, šad un tad ir no-

vērotas māju peles, kuru dabīgā pīkstēšana vai čivināšana

atgādina putnu dziesmu. Skolotājs Šachts (Schacht),

tikpat uzticams kā izglītots novērotājs, ilgāku laiku kopa
šādu dziedātājpeli, kuras dziesma sāka skanēt pa lielākai

daļai tikai krēslā, bieži pat tikai naktī. Ar kanarijas put-
niņa gaišo sitienu vai lakstīgalas pogošanu tai gan nebij

ne mazākās līdzības. Tā bij tikai „čivināšana, sajaukums
no velkošām, šņācošām un pīkstošām skaņām", kuras nakts

klusumā varēja sadzirdēt divdesmit soļu attālumā. „Ja

salīdzinām četrkāja dziesmu ar putnu dziesmu," domā

Šachts, „tad jāsaka, ka pirmai ir liela līdzība ar jauna ķauķa
klusām skaņām, kad tas vasaras naktī dziļi krūmos paslē-

pies mācas savu dziesmiņu."

Visas mūsu mājas draudzenes patīkamās īpašības
diemžēl zaudē daudz ko viņas kārības dēļ. Ir grūti iedo-

māties kārāku radījumu, nekā māju pele, kura var rīko-

ties bagātā pieliekamā kambarī. Viņa vienmēr uzmeklē
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labākos kumosus un ar to visspilgtāki pierāda, ka viņas
garšas maņa ir lieliski attīstīta. Asie graužamie zobi to

padara par nīstamu. Kur viņa kaut ko baudāmu saož, tur

tā prot ieeju atrast, un viņa nebēdā par to, ka viena vai

vairākas naktis ir nopietni jāstrādā; ta izgrauž pat cietas

un stipras durvis. Ja viņa atrod daudz barības, kas tai

sevišķi pa zobam, tad viņa savās paslēptuvēs sanes vēl

krājumus un ar skopuļa steigu domā par savu bagātību

pavairošanu. „Vietās, kur to maz traucē," saka Fic m-

gers (Fitzinger), „dažreiz atrod lielas, līdz vienai olektij

augstas valriekstu un lagzdu riekstu kaudzes, kuras sa-

krautas kaktā tik pareizi un cieši viena pie otras un tā

pārklātas ar visādu papīru un drēbju gabalu atkritumiem,
ka pat grūti iedomāties, ka tas ir māju peles darbs."

Pele, ja tā var dabūt citas sulīgas vielas, nedzer ūdeņa
nemaz, un arī pie sausas barības tikai retumis, turpretim
ar labpatiku ta sūc visādus saldus dzērienus.

Zaudējumi, ko māju peles nodara apēzdamas barības

krājumus, nav visai lieli; galvenais posts ir tas, ka tās ne-

ganti sagrauž dārgas lietas. Bibliotēkās un muzejos pe-

les dzīvo lielos daudzumos, un ja viņu postīšanas prieks
visiem spēkiem netiek apturēts, tad viņas nodara ārkārtīgi
lielus zaudējumus.

Māju pele vairojas ārkārtīgi ātri. 22—24 dienas pēc

pārošanās viņa dzemdē 4—6 bērnus, nereti arī 8 bērnus,
un gada laikā droši 5—6 reizes, tā ka gada laikā tiešo vi-

ņas pēcnācēju skaits ir vismaz 30 galvu. Kāda baltā pele,
kuru S t r v v c (Struve) turēja gūstā, dzemdēja 17. maijā
sešus bērnus, 6. jūnijā — sešus un 3. jūlijā 8 bērnus. 3.

jūlijā mātīti atšķīra no tēviņa un 28. jūlijā atkal salaida

kopā. Nu 21. augustā viņa atkal dzemdēja sešus bērnus,

1. oktobrī tāpat sešus un 24. oktobrī piecus bērnus. Pa

ziemu ta palika bez bērniem. 17. martā tai atkal piedzima
2 bērni. Reiz no 6. jūnijā piedzimušas mātītes pirmos ma-

zuļus dabūja 18. jūlijā, un uz reizes 4 gabalus. Māte ietaisa

savu dzemdēšanas vietu katrā kaktā, kas viņai sniedz

mīkstu guļu un zināmā mērā drošību. Nereti midzeni at-
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rod izgraustā maizē, kāļos, kabatās, miroņu galvas kausos

un pat peļu slazdos. Parasti midzenis ir taisīts no rūpīgi

kopā sanestiem salmiem, papīriem, spalvām un citām mīk-

stām vielām, bet gadās arī, ka tikai koku skaidas vai pat

riekstu čaulas izveido midzeni.

Tikko piedzimušie pelēni ir ārkārtīgi mazi un pilnīgi

caurspīdīgi, ātri tomēr pieaug, jau starp sesto un septīto
dienu dabū spalvas, bet tikai 13. dienāatver acis. Tie pa-

liek vēl tikai pārs dienu migā; tad iet vieni paši barību

meklēt. Māte ar saviem bērniem apietas ar lielu maigumu
un iet viņu dēļ pat briesmās. Veinlands pieved par

peļu mātes mīlestību aizkustinošu piemēru: „Mīkstā mīgā,
ko kāda māju pele bij sagatavojuse saviem bērniem, at-

rada peli kopā ar pelēniem. Māte varēja aizbēgt, bet ta

pat nepakustējās lai bēgtu. Veco peli ar bērniem nu uz-

stūma uz kādas lāpstiņas, bet māte vēl arvien nekustas.

Tagad nes tos prom neapsegtus uz lāpstiņas pa vairākām

trepēm uz leju, sētā, bet māte, kauču sev par postu, paliek

pie saviem bērniem."

Pats ļaunākais māju peles ienaidnieks ir un paliek

kaķis. Vecās celtnēs šim četrkājim cītīgi palīdz arī pūce,

uz lauka vēl sesks, ziebiekste un cirslītis izdara lielus pa-

kalpojumus, katrā ziņā lielākus, nekā visāda veida lamatas.

Meža pelei (Mus silvaticus) ir pa lielākai

daļai tās pašas māju peļu īpašības. Pirmā izņemot
visaugstākos ziemeļu apgabalus, ir izplatīta visā Eiropā
un Vidusāzijā un uzkāpj kalnos līdz 2000 metru augstu
pār jūras līmeni. Viņa dzīvo mežos, meža malās, dārzos,
retāk arī plašos klajos laukos, un ziemā labprāt nāk mā-

jās, pagrabos un pieliekamās telpās, bet pēc iespējas ātri

kāpj uz augšu un skraida apkārt pa bēniņiem un zem jum-
tiem. Savās kustībās viņa ir vismaz tikpat veikla kā māju
pele, atšķiras tomēr no pēdējās ar to, ka viņa pa lielākai
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daļai lec lokveidīgiem lēcieniem, līdzīgi lēcējpelei izdara

vairākus lēcienus vienu pēc otra un tikai tad mazliet atpū-
šas. Pēc Rad dc s novērojumiem, redze, liekas, nav se-

višķi attīstīta, ja viņai uzmanīgi no priekšas tuvojas, tai

var pieiet uz 60 cm. atstatuma un bez sevišķām grūtībām
to nosist. Savvaļā viņa ēd kukaiņus un tārpus, pat mazus

putniņus, vai augļus, ķiršu kauliņus, riekstus, ozola zīles,

sarkano skābaržu riekstiņus un lielā badā pat jaunu koku

mizu. Viņa sanes arī ziemai barības krājumus, tomēr

ziemas guļā neieslīgst un no uzkrātajām bagātībām pārtiek
tikai mitrās dienās. „Kad mēs savus dzīvokļus Būrējas
kalnos bijām pabeiguši celt," stāsta R a d d c, tad ziemā pie

mums apmetās liels daudzums meža peļu Un mums sagā-

dāja daudz nepatikšanu, jo viņas pašas apmeklēja galdu

un te dzina savas nelietības. Viņas neēda izliktās saģiftē-
tās mīklas piciņas, bet pa lielākai daļai uzturējās mūsu no-

liktavās pie griķu krājumiem. Dienās tās nevarēja sa-

stapt, krēslas stundās tās tapa ļoti dzīvas un ārkārtīgi pār-

drošas."

Arī mūsu apgabalos meža pele bieži nodara jūtamus

zaudējumus; viņai ir īpatnējs netikums: naktī ta ielaužas

būrīšos un nonāvē kanarijas putniņu, cīrulīti, žubīti. Gārdu

kumosu kaudzītes, kuras viņa nespēj aiznest, ta apsedz sal-

miem, papīru gabaliņiem un tamlīdzīgām vielām. Par viņu
smalko gāršu Lenčs atstāsta kādu skaistu piemēru. Viena

no viņa māsām vakarā pagrabā dzirdējuse īpatnēju, dzie-

došu pīkstēšanu; ar gaismas palīdzību ta pārmeklēja pa-

grabu un atrada kādu meža peli, kura sēdēja blakus ma-

lagas pudelei, paskatījās ienākušai sievietei draudzīgi un

bez bailēm sejā un savā dziesmā neļāvās traucēties. Jaunā

sieviete aizgāja prom, pasauca palīgus, un nu viss kara-

spēks gāja pagrabā; pele vēl arvien savu dziesmu nebij

pabeiguse, palika mierīgi sēžam un bij ļoti izbrīnējusies,
kad to ar dzelzs stangām sagrāba pie čupra. Tāļāk pār-
meklējot atrada, ka vīna pudele drusku tecēja, un ka uz

tā plankumiņa, kur pilieni nāca ārā, bij uzkrājies vesels

vaiņags peļu atkritumu, no kā varēja taisīt slēdzienu, ka
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te kā žūpa sagūstīta pele jau ilgāku laiku bij svinējusi sa-

vas dzīrās.

Meža pele dzemdē katru gadu 2—3 reizes 4—6, retāk

arī 8 kailus mazuļus, kuri aug diezgan lēni un savu skaisto,
tīri sarkani dzeltēno spalvas lāsmojumu dabū tikai otrā

dzīves gadā.

Lauku pele (Mus agrarius) ir ierobežota uz ma-

zāka izplatības apgabala nekā viņas radniecīgās sugas:

viņa dzīvo starp Reinu un Rietumsibiriju, Ziemeļholsteinu
un Lombardīju. Vidusvācījā viņa visur ir bieži sastopama;
augstos kalnos viņas trūkst. Viņas uzturēšanās vietas ir

labības tīrumi, mežmalas, klaji krūmāji, ziemā labības stir-

pas vai šķūņi un kūtis. Rudeni labību kuļot redz to vese-

liem bariem bēgam pa rugājiem. Pa 11ass stāsta, ka Si-

birijā viņa dažreiz uzsāk ārkārtējus ceļojumus. Savās ku-

stībās viņa ir daudz neveiklāka, pēc dabas daudz labsirdī-

gāka, bet muļķīgāka nekā viņas radinieces. Viņas barība

galvenā kārtā pastāv no labības, sēklām, augiem, bumbu-

ļiem, kukaiņiem un tārpiem. Viņa sanes arī krājumus. Va-

sarā ta dzemdē 3—4 reizes un ikkatru reizi no 4—B mazu-

ļiem, kuri, tāpat kā meža peles mazuļi, tikai nākošā gadā
iegūst īsto krāsu. Par viņu vairošanos Lenčs stāsta

sekošo: „Pirms neilga laika es paņēmu istabā peles mā-

tīti kopā ar pelēniem, kuri tikko sāka redzēt, ierīkoju visu

ģimeni pilnīgi atsevišķi labos apstākļos un labi baroju.
Māte ierīkoja migu un tur zīdīja savus mazuļus ļoti cītīgi.
Piecpadsmit dienas pēc ģimenes sagūstīšanas un ieslodzī-

šanas, kad pelēni jau sāka palikt patstāvīgi, vecā pele at-

kal pilnīgi negaidot dzemdēja 7 bērnus. Tā tad vēl sav-

vaļā, tūliņ pēc iepriekšējās apbērnošanās, tā jau bij atkal

sapārojusies. Jocīgi bij noskatīties, ja es traucēju veco

peli tad, kad mazie to zīda. Kad vecā pele bēga prom, ma-

zie nelaidās vaļā no mātes pupiem, cik ātri ta arī nemēģi-
nātu skriet. Neskatoties uz savu smago nastu, pele tika
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uz priekšu vēl diezgan ātri. Es arī savvaļā esmu redzējis

peles, ja tās traucēju, šādā kārtā aiznesa savus bēr-

nus sev līdz."

Mazās pelītes visas ir skaisti un piemīlīgi dzīvnieciņi
un arī gūstā izturas ļoti patīkami. Tomēr peļu dzimtas vis-

mazākais loceklis, pundurpele (Mus minutus), viņas
visādā ziņā pārspēj. Ta ir kustīgāka, veiklāka, mundrāka

un glītāka par visām citām pelēm. Viņas garums ir 13

centimetru, no kā puse krīt uz asti. Spalvas krāsa ir mai-

nīga. Parasti spalvojums ir divkrāsains: ķermeņa augš-

puse un aste dzeltēni brūnsarkanas, apakšpuse un kājas
asā norobežojumā baltas. Ir sastopamas tomēr tumšākas

un gaišākas, sarkanākas un brūnākas, pelēkākas un dzel-

tenākas novirzības. Bieži apakšpuses krāsa nav tik asi

norobežota no augšpuses krāsas. Jauniem dzīvniekiem ir

citādi ķermeņa samēri nekā veciem un arī vēl pavisam ci-

tāda spalvas krāsa, kura augšpusē ir pelēkāka.

Zoologiem pundurpele no laika gala ir sagādājuse daudz

galvassāpju. Pa 11 ass to atrada Sibirijā, sīki to aprak-
stīja un arī tīri labi nozīmēja; bet gandrīz katrs pētnieks
pēc viņa, kuram vien šī pelīte nāca rokās, uzstādīja jaunu

sugu, un katram likās, ka tas to dara ar pilnu tiesību.

Tikai tālāki pētījumi ar neapgāžamu skaidrību pierādīja,
ka mūsu pundurītis ir tiešām sastopams sākot no Sibirijas
cauri visai Krievijai, Ungārijai, Polijai un Vācijai un snie-

dzas līdz Francijai, Anglijai un Itālijai; tikai izņēmuma
veidā šī pele dažos apgabalos nav sastopama. Viņa dzīvo

visās ielejās, kurās ir labi attīstīta laukkopība, un nekādā

ziņā ne ikreizes tīrumos, bet labprāt niedrēs, purvos, doņu
audzēs un t. t. Sibirijā un stepēs pie Kaukāza piekājes
ta ir parasta, Krievijā un Anglijā, šlesvigā un Holšteinā

vismaz nav reta. Bet arī citās Eiropas zemēs ta dažreiz

sastopama lielā daudzumā.
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Pa vasaras laiku šo glīto radījumu sastop kopā ar

mežu un lauku peli labības laukos, ziemā lielā daudzumā

labības kaudzēs vai šķūņos, kuros to ieved līdz ar labību.

Ja tā pārziemo klajā laukā, tā gan daļu no ziemas noguļ,
bet nekad neiegrimst pilnīgā sastingumā un tāpēc pa va-

saras laiku sanes sev alās krājumus, lai būtu no kā pārtikt,
kad trūkums klauvēs pie durvīm. Pundurpeles barība ir tā

pati, kas visām pārējām pelēm — labība un dažādu zāļu
graudi, lakstaugu un koku sēklas, bet arī dažādi sīki ku-

kaiņi.

Savās kustībās pundurpele atšķiras no visām citām

šīs dzimtas sugām. Neskatoties uz savu mazo augumu, ta

skrej neparasti ātri un kāpelē ar vislielāko meistarību,
veiklumu un graciozumu. Ta skrej un kāpelē pa krūmu

vissīkākiem zariem, pat pa zāļu salmiem, kuri ir tik vāji,
ka kopā ar to noliecas pie zemes; gandrīz tikpat ātri ta kā-

pelē arī pa kokiem, pie kam savu graciozo astīti tā arvien

prot veikli pielietot kā tītenņasti. Arī peldēšanā ta ir pie-

dzīvojusi un pat nirt prot veikli. Tādā kārtā ta var dzīvot

ikkatrā vietā.

Savu vislielāko veiklību pundurpele tomēr parāda citā

virzienā. Viņa ir māksliniece, kādus starp zīdītājiem var

reti sastapt, — māksliniece, kura spēj sacensties ar apdāvi-
nātākiem putniem: ta būvē ligzdu, kas skaistuma ziņā pār-

sniedz visu pārējo zīdītāju ligzdas un midzeņus. Glītā

celtne tiek taisīta tik īpatnējā kārtā, itkā pundurpele būtu

noskatījusies savu mākslu no niedru putniņa. Ligzda, ska-

toties pēc vietas apstākļiem, atrodas vai nu starp 20 līdz

30 niedru vai grīšļu lapām, kuru galotnes ir tā sapītas kopā,
ka tās aptver visu celtni, vai atkal ta karājas pusmetra
līdz 1 metru augstu pār zemi brīvi kāda krūma zaros, pie
niedras salma vai līdzīgā vietā, kāpēc izskatās, itkā ligzda
būtu pakārta gaisā.

Ligzda pēc sava veida visvairāk līdzinās ieapaļai olai,
piemēram lielai zoss olai, kurai tā ir līdzīga arī lieluma

ziņā. Ārējais ietērps arvien pastāv no pilnīgi sašķeldrinā-
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tām niedru vai grīšļu lapām, kuru stublāji kalpo par ligzdas
pamatu. Pundurpele katru lapiņu paņem mutē un velk to

vairāk reiz caur adatām līdzīgajiem zobiem, līdz katra at-

sevišķā lapa ir sašķeldrināta 6, 8 vai 10daļās; tadatsevišķās
šķiedras tiek ārkārtēji rūpīgi sapītas, savītas un sarežģītas

kopā. Ligzdas iekšiene ir izklāta niedru skarām, vilku

vālīšu pūkām, spurdzēm un dažādu augu ziedu sastātiem.

No vienas puses ligzdā ieiet mazs caurumiņš, un ja pa šo

ieeju aptausta ligzdas iekšpusi, tad var manīt, ka ta ir no

augšas un apakšas vienmērīgi gluda un viscaur mīksta un

maiga. Atsevišķās daļas ir tik cieši savā starpā sarežģītas

un saaustas, ka ligzda patiešam turas pilnīgi stingri. Ja

salīdzinām putnu veiklos knābjus ar šīs peles daudz mazākā

mērā derīgiem darba rīkiem, tad pundurpeles ligzda jā-
uzlūko ar īstu apbrīnošanu un jānostāda augstāk par daža

laba putna ligzdu.

Katru ligzdiņu galvenā kārtā sastāda ta paša auga

lapas, kurā ligzda ierīkota, šī apstākļa dēļ ligzdas āriene

ir gandrīz pinīgi tai pašā krāsā, kā pats augs. Pundurpele
katru savu atsevišķu pili izlieto tikai bērnu audzēšanai, un

šis darbs ilgst gluži īsu laiku; bērni arvien ir jau izvesti,

pirms lapas ap ligzdu ir paguvušas novīt un pieņemt uz-

krītošāku krāsu.

Domā, ka katra pundurpele gadā apbērnojas divas līdz

trīs reizes, katru reizi dzemdēdama 5 līdz 9 mazuļus. Pa-

rasti mazās pelītes savā lieliskajā šūpulī uzturas tikai tik

ilgi, kamēr tās var sākt redzēt. Kad mātei ligzda jāatstāj,
lai sameklētu barību, ta katrreiz silti aizklāj ligzdas ieeju.
Pa to laiku māte ir atkal satikusi savas sugas tēviņu, un

parasti ir jau atkal grūsnēja, pirms ta beigusi bērnus zīdīt.

Tiklīdz bērni ir tiktāl, ka tie kaut kā prot sev sameklēt paši
barību, vecā tos atstāj; lielākais pārs dienas pēc ligzdas at-

stāšanas ta ir bijusi bērniem par vadoni un padomdevēju.

Ja laime kādam ir labvēlīga un tam izdodas nokļūt pie

pundurpeles ligzdas tad, kad māte pirmo reiz izved'savus
bērnus ārā, tad tam ir izdevība novērot vispievilcīgāko

ģimenes dzīves ainu no visas zīdītāju dzīves. Cik veikla arī
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nebūtu jauno peļu saime, drusku tai tomēr jāmācas, un

mazās pelītes vēl arī par daudz ir pieķērušās mātei, lai

varētu uzreiz doties tālajā, briesmu pilnajā pasaulē. Viena

pelīte nu mēģina kāpelēt pa vienu, otra pa kādu citu stiebru;
viena uzrāpjas mātei uz muguras, cita vēl grib zīst; viena

mazgājas un tīra sevi, otra atradusi kādu graudiņu, kuru

ta glīti saņēmusi priekškājās un grauž; kāda pastarīte vēl

rīkojas pa ligzdas iekšieni, kamēr kāds dūšīgāks un uz-

ņēmīgāks tēviņš jau aizgājis vistālāk un varbūt jau mēģi-
nās peldēt pa ūdeni: ar vienu vārdu, visa ģimene ir visdzīvā-

kajā kustībā, un vecā pele omulīgi noņemas pa vidu, te pa-

līdzēdama, te saukdama, vadīdama un visu sabiedrību ap-

sargādama.
Šo darbību var ļoti ērti novērot, ja visu ligzdiņu pa-

ņem līdz uz māju un novieto sīkā drāšu pinuma būrītī.

Pundurpeles ir viegli uzturamas ar kaņepju sēklām, auzām,

bumbierēm, saldiem āboliem, gaļu un mušām; katras pūles,
kuras viņām ziedo, tās tūkstoškārtīgi atmaksā. Patīkami

ir noskatīties viņās, kad tām ielaiž mušu; visas pelītes
lieliem lēcieniem dzenas tai pakaļ, saķer to ar ķepiņām, pie-
liek pie mutes un nogalina to ar tādu kāri un steigu, itkā

te lauva būtu uzbrucis kādam vērsim; tad tās savu medī-

jumu graciozi tur priekškājās un sāk ēst. Mazās pelītes
ātri pierod pie cilvēka, kaut ganvecākas palikušas top atkal

biklākas, ja ar tām sevišķi bieži un uzcītīgi nenodarbojas.

Ap to laiku, kad tās savvaļā uzmeklē savas ziemas paslēp-
tuves, tās arvien top ļoti nemierīgas un mēģina aizbēgt,

gluži kā to mēdz darīt būrīšos turamie putni, kad tuvojas
aizceļošanas laiks. Arī martā tās izrāda to pašu tieksmi

tikt no būrīša ārā. Citādi tās ātri pierod pie būrīša ap-

stākļiem un jautri ceļ savas mākslīgās ligzdas, ņemdamas
lapas un vilkdamās tās ar ķepu palīdzību caur muti, lai tās

sašķeldrinātu, sanezdamas materiālu kopā, to sakārtoda-

mas un sapīdamas — īsi sakot, mēģina ierīkoties būrī tik

labi, cik jau nu vien iespējams.
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Viena no šīs apakšdzimtas skaistākām sugām ir

svītrainā jeb berberu pele (Mus barbarus), dzīv-

nieciņš, kurš kopā ar 12 cm garo asti ir 22 cm garš. Skaista

dzeltenbrūna vai iesarkana mālu dzeltēna krāsa ir spalvas

pamatkrāsa. No galvas, kura ir klāta melniem raibumiem,
iet melni brūna gareniska švītra līdz pat astes pamatam,

un daudzas līdzīgas švītras tek gar abiem sāniem, bet ne

visai taisnā virzienā. Ķermeņa apakšpuse ir tīri balta.

Ausis ir klātas sarkandzeltēnu spalvu, melno ūsu spalvu

gali pa lielākai tiesai nobeidzas ar baltu galu. Aste augšā
ir melni brūna, apakšā dzeltēnbrūna.

Svītrainā pele dzīvo ziemeļu un Vidusafrikā, sevišķi
bieži Atlasu kalnu zemēs, bet sastopama nereti arī Āfrikas

iekšienes stepēs. Es vairākkārt novēroju šīs peles Kordo-

fanā; gan parasti tās varēja redzēt tikai uz acumirkļiem,
kad tās skrēja pa stepes augsto zāli. Uzkalnu nogāzēs tās

rok sev alas, kuras ved uz dziļāk ierīkotu midzeni; midzenī

šī pele rudeņos ievāc krājumus, kā labības vārpas un zāles,

un aukstā vai slapjā laikā pēc vajadzības ēd no šiem krāju-

miem. Pelavas, kuras rodas pie labības vārpu graušanas,
svītrainā pele izlieto midzeņa izklāšanai. Augļi tai ir liels

gārdums.
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Pēdējā ģints, kuru varam minēt, ir kāmju peles

(Criceti), mazāk vai vairāk neglīti, augumā visvairāk lieli

dzīvnieki ar šķeltu lūpu, lieliem vaigu maisiem un pa trim

dzerokļiem katrā žoklī.

Kopā ar apmēram divpadsmit citiem, ķermeņa būvē

un raksturā līdzīgiem dzīvniekiem mūsu kāmis sastāda ļoti
pazīstamu ģinti Cricetus, kuras galvenās pazīmes ir ne-

veiklais druknais ķermenis ar ļoti īso, plāniem matiem klāto

asti un īsiem locekļiem, no kuriem pakaļkājām ir pieci, bet

priekšējām — četri pirksti, un īkšķim ir viena kārpa. Zobu

ir sešpadsmit — divi pāri uzkrītoši lielu grauzējzobu un

katrā rindā pa trīs dzerokļi, kuri ir vienkārši un ar ciļņotu
kožamo virsmu. Labības lauki mērenās Eiropas un Āzijas

auglīgajos apgabalos ir šo dzīvnieku uzturēšanās vietas.

Še viņi rok dziļas mītnes ar vairākām kamerām, ko rudenī

piepilda barības krājumiem, un te tad viņi pavada savu

dzīvi, kuras priekus un bēdas mēs mācīsimies pazīt, apska-
tīdami vietējo kāmi.

šis, miesās īsti glītais, bet garīgi toties jo nejaukais,

ļaunais un uz košanu niknais radījums (Cricetus frumen-

tarius) sasniedz apmēram 30 cm kopgarumu, no kuriem uz

asti nāk apmēram 5 cm. Ķermenis drukns, kakls resns,

galva diezgan nosmailota; ādainās ausis vidēji garas,
acis

lielas un gaišas, kājas īsas, ķetnas un pirksti glīti, gaišie

nagi īsi; aste konaveidīgi nosmailota, bet mazliet strupu
galu. Biezais, gludi piegulošais un mazliet spīdīgais spalvo-

jums sastāv no īsākas, mīkstas vilnas spalvas un no garā-

kām un stāvākām, kā arī retākām saru spalvām. Ķermeņa

virsdaļa parasti gaiši brūndzeltēna, bet, pateicoties saru

spalvas melniem galiem, atsitas pelēkā krāsā. Purna virs-

daļa un apgabals ap acīm, kā arī riņķis ap kaklu sarkan-

brūni, plankums uz vaiga dzeltēns, mute baltgana, ķermeņa
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apakšdaļa melna, tāpat arī kājas lejā līdz pat ķetnām un

pakaļkājas, vismaz iekšpusē, kā arī švītra pār pieri, tur-

pretim ķetnas baltas. Lielāko daļu redzami vēl dzeltēni

plankumi aiz ausīm un priekš un aiz priekškājām. Bet ir

sastopamas ļoti dažādas variācijas: daži pilnīgi melni, citi

melni ar baltu pakrūti, pelēku galvvidu; gaišās varietātes

bāli pelēkdzeltēnas ar tumšpelēku apakšpusi un bāldzeltēnu

skausta plankumu; vēl citi augšā nespodri palsi, apakšā

gaišpelēki, ar iebaltu skaustu; dažreiz var sastapt arī pilnīgi
baltus.

Auglīgie labības lauki sākot no Reinas un līdz Obei no-

drošina kāmim mājokli un pārtiku. Vācijā viņa nav dien-

vidus un dienvidus rietumu apgabalos un provincēs, tāpat
nav arī Austrumu un Rietumu Prūsijā, bet turpretim bieži

viņš sastopams Tiringā un Saksi jā. Kā liekas, tad viņa lab-

klājības galvenais noteikums ir mēreni cieta, mēreni mitra

un turklāt auglīga irdne. Viņš grib, lai tās mītnes, ko viņš
rok, būtu izturīgas uz ilgāku laiku, un tāpēc izvairās no smil-

šainiem apvidiem; bet viņš nevēlas arī rakdams par daudz

pārpūlēties, un tāpēc ļoti cietas un akmeņainas zemes ir no

kāmju kolonijām glābtas. No kalniem un mežiem viņš iz-

vairās, tāpat viņam nepatīk arī ūdeņiem bagāti zemumi.

Bet kur viņš dzīvo, tad tur to var dažreiz sastapt neticami

lielos pulkos.

Viņa mītne ir viena liela dzīvojamā kamera, kura at-

rodas 1 līdz 2 m dziļi, un slīpa izejas un stāva ieejas ala.

Dzīvojamā kamera savienota ejām ar pārtikas noliktavām.

Mītnes tiek celtas dažādi, skatoties pēc dzimuma un ve-

cuma, — jaunajiem kāmjiem tās seklākas un īsākas, mātītei

stipri lielākas, vecājiem tēviņiem vislielākās. Kāmja būvi

var pazīt viegli pēc zemju čupas, kura atrodas izejamās alas

priekšā un parasti apkaisīta salmiem un sēnalām. leejas
ala vienmēr iet stāvu zemē iekšā, dažreiz tik taisni, ka tanī

var iebāzt garu spieķi; tomēr kamerā tieši tā neieiet, bet

lejas galā izliecas un tad iet uz kameru vai nu taisnā vir-

zienā, vai arī slīpi. Izejamā ala turpretim reti kad taisna,

visvairāk iet ar līkumu ap kameru. No alām viegli sprie-
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žams, vai mītne apdzīvota, vai ne. Ja tanīs atrod tikai

sūnas, pelējumus vai zāli, vai ja arī ja tās izskatās nobru-

kušas, tad noteikti tās ir pamestas; jo ikkatrs kāmis tura

savu namu un savas nama durvis ārkārtīgi tīri un kārtībā.

Ilgāku laiku apdzīvotās alas ir noslīpētas lienot iekšā un

ārā tā, ka gar malām spīd. Ārējā galā ala drusku platāka
nekā dziļāk iekšā; tur caurmērs lielāko tiesu 5 līdz 8 cm.

No kamerām dzīvojamā ar gludajām sienām ir vismazākā,

pastāvīgi arī pildīta smalkiem salmiem, visbiežāk ar salmu

makstīm, un tamdēļ mīksta, šinī kamerā saiet trīs alas —

ieejamā, izejamā un vēl viena no noliktavas. Noliktava pil-

nīgi līdzinās dzīvojamai kamerai, ir ieapaļa vai olveidīga,

velvēta, iekšā gluda un pret rudeni galīgi piepildīta grau-

diem. Jaunie kāmji ierīko tikai vienu noliktavu, turpretim
vecie, un proti, tēviņi, kuri krāj cauru vasaru, rok trīs līdz

piecas tādas magaziņas, un še tad arī var atrast tikpat
daudz augļu krājumu. Dažreiz kāmis aizber eju no dzīvo-

jamās kameras uz noliktavu zemēm, gadās, ka pieber to

arī graudiem. Bet tie tad ir tik cieši saspiesti, ka kāmju

racējs, ja viņš noliktavās sakrāto grib izmantot, ir parasti

spiests graudus izgrabināt ar kādu dzelzs rīku. Tikai reti

kad graudi ir tīri, bez vārpām, vai čaulām. Ja atrodamas

vienā mītnē dažādas labības sugas tiešām atsevišķi viena

no otras, tad tas ceļas nevis no tam, ka dzīvnieks būtu va-

rējis saprast kādu kārtību, bet gan vienīgi no tam, ka zi-

nāmālaikā viņš varējis atrast tikai vienu labības sugu. Alā

kas iet uz pašu midzeni, netāļ no kameras bieži ir paplašinā-
jums, kurā kāmis mēdz atstāt savus izkārnījumus. Mātītes

ligzda uzbūvēta dažā ziņā citādi, kā tikko aprakstīts; tai

tāpat viena izejamā, bet divi līdz astoņas ieejamās alas, lai

kaut ar parasti, kamēr jaunie vēl mazi, īsti tiek lietota tikai

viena. Nedēļu gulta ieapaļa, caurmērā apmērām 30 cm,

augstumā 8 līdz 13 cm un izklāta ļoti mīkstiem salmiem.

Midzeņa kamera savienota sevišķiem caurumiem ar visām

ieejas alām, un dažreiz šīs ejas savienotas vēl arī savā

starpā viena ar otru. Midzeņa mītnē ļoti reti atrodamas arī

noliktavas; jo mātīte, ja viņai ir bērni, nevelk priekš sevis

alā neko.
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Par spīti savam šķietamam lempīgumam kāmis ir diez-

gan veikls dzīvnieks. Viņa ložņīgā, ežam diezgan līdzīgā
gaita, velkot vēderu gandrīz pa zemi, sastāv no sīkiem so'

ļiem. Saskaities viņš kustas straujāk, un tad var taisīt ari

diezgan garus un augstus lēcienus. Kur viņam iespējams

atbalstīties, viņš kāpj arī augšup, piemēram, pa kastes stū-

riem vai starp skapi un sienu, arī pa priekškariem viņš

rāpjas augšup ļoti ātri. Meistariski viņš prot rakt. Ja

viņu ieliek traukā ar zemi, tad ķeras bez kavēšanās pie
darba. Viņš lauž zemi priekškājām, vai arī, ja tā par cietu,

priekškājām un zobiem, rausdams to vispirms zem vēdera,
tad pakaļkājām izrušina laukā un izsvaida. Ja viņš no-

kļuvis jau dziļāk, tad atmuguriski rāpdamies dzen zemi

laukā veselām čupām uzreiz; bet nekad nebāž zemi savos

vaigu maisos, kā aplam ir ticis apgalvots. Ūdenī viņa ku-

stības nav neveiklas, kaut gan no tā viņš bailīgi vairās nost.

Ja viņu iemet traukā ar ūdeni, tad tas peld ātri apkārt, tur-

klāt dusmīgi ņurdēdams, un vispirms jau pierāda, ka še

viņš jūtas augstākā mērā neapmierināts. Savām priekš-

kājām kāmis rīkojas apbrīnojami veikli un prot tās izlietot

gluži kā rokas. Ar priekškāju palīdzību viņš piegādā ba-

rību pie mutes, tura un groza vārpas, no kurām grib izlobīt

graudus un noglabāt savos vaigu maisos, un ar kāju pa-

līdzību viņš sakārto arī savu uzvalku. No ūdens iznācis,
tūlīt spēcīgi nopurinās, tad nosēstas uz pakaļkājām un sāk

nu cītīgi laizīties un tīrīties. Papriekš ņem galvu. Viņš
paceļ abas rokas līdz ausīm un tad velk ar tām pāri ģīmim
uz priekšu, tāpat kā to vispār viņš dara mazgādamies; tad

ieņem abu roku starpā kādu spalvu kušķi un berž tik ilgi,
kamēr viņam šķiet, ka tas kļuvis jau pietiekoši sauss.

Spalvas uz ciskas un uz muguras viņš atkal prot gudri sa-

kārtot. Pie šī darba viņš nosēstas uz ciskas un uz pakaļ-
kājām un laizās un ķemmējas ar zobiem un ķetnām reizē, ar

pēdējām ārkārtīgi ātri glauzdams no augšas uz leju; tomēr

šķiet, ka galvenais darbs te notiek ar mēles palīdzību. Ja

kāmi pārsteidz, tad acumirkli viņš paceļas uz pakaļkājām
un ļauj priekškājām nokārties uz leju, parasti vienai drusku

zemāk. Tā sastindzis un asu skatu viņš uzlūko miera trau-
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cētāju, acīmredzot, būdams gatavs izdevīgā gadījumā me-

sties tam arī virsū un laist darbā savus zobus.

Kāmja augstākās maņas šķiet puslīdz vienādi attīstī-

tas; vismaz nav manāms, ka kādu vienu viņš būtu sevišķi
attīstījis vairāk par citām. Garīgas īpašības nav īsti pie-

mērotas, lai padarītu viņu cilvēkam mīļu. Visā viņa būtībā

ir dusmas tik stipri pārsvarā, ka nezin vai kaut ko līdzīgu
varēs atrast pie kāda cita tik niecīga grauzēja, izņemot
varbūt žurkas un lemingus. Aiz visniecīgākā iemesla tas

spītīgi nostājas uz atgaiņāšanos, rūc dziļi un dobji ar visu

iekšieni, griež zobus un klabina apbrīnojami ātri un stipri.

Tikpat liela kā dusmas ir arī viņa drošsirdība. Viņš aiz-

stāvas pret ikkatru dzīvnieku, kurš viņam uzbrūk, un tik-

mēr, kamēr vien var. Pret neveikliem suņiem viņš bieži pa-

liek kā uzvarētājs; vienīgi gudrie pinčeri māk viņu saņemt
kā vajag un tad sakrata gandrīz uzreiz līdz nāvei. Visi

suņi ienīst viņu gandrīz tikpat stipri kā ezi. „Līdz ko viņš
mana," tā saka Zulcers (Sulcer), „ka kāds suns vēlas

ielaisties ar viņu darīšanās, tas iztukšo vispirms savus

vaigu maisus, ja tie bijuši piedzīti graudiem, tad sāk trīt

zobus, berzēdams tos ļoti ātri, elpo dusmīgi aizgūdamies
ātri un trokšņaini, ko var pielīdzināt guloša cilvēka krāk-

šanai, un piepūš tamlīdz vaigu maisus tā, ka galva un kakls

sapampst daudzresnāki kā ķermeņa pakaļdaļa. Tad paceļas

augšup un šādā stāvoklī lec uz sava ienaidnieka pusi, un ja

pēdējais sāk atkāpties, tad viņam netrūks arī drosmes to

vajāt, lecot tam pakaļ līdzīgi vardei. Viņa lempīgās un spa-

rīgās kustības tad izskatās tik jocīgas, ka gandrīz nav

iespējams atturēties no smiekliem. Suns citādi nevar dabūt

virsroku, kā vien piekļūdams no muguras. Tad viņš sa-

grābj to tūlīt aiz pakauša vai muguras un sakrata līdz

nāvei." Kāmis aizstāvas nevien pret suni, bet uzbrūk pār-

droši arī cilvēkam, pat tad, ja cilvēks negrib nemaz to aiz-

tikt. Nereti gadās, ka ejot mierīgi gar kādu kāmja mītni

uzreiz ierauga kādu satrakotu zvēru drēbēsieķērušos. Tā-

pat arī zirgiem viņš iekožas, bet ar plēsīgajiem putniem,
kuri to pacēluši no zemes, viņš cīnās vēl arī gaisā. Ja viņš
reiz iekodies, tad neatlaižas, lai kaut to nosit.
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Ka tik straujš un dusmīgs dzīvnieks var būt nepane-

sams, tas ir saprotams. Mazie kāmji arī nevar vairs palikt

pie mātes, kolīdz paauguši lielāki; tēviņš nokož mātīti, ja

pēdējā sadodas ar viņu kopā tad, kad nav pārošanās laiks.

Gūstā kāmji tikai reti sadzīvo savā starpā mierīgi, vecie

laikam nekad. Jaunie, kuri vēl nav gadu veci, cieš viens

otru vairāk. Man ilgāku laiku dzīvoja trīs gabali kastē,
un tie nekad neplēsās, turpretim tupēja ļoti iecietīgi viens

otram līdzās, un lielāko daļu pat viens otram mugurā. Bet

jauni kāmji, kas ņemti no dažādiem pērkļiem, acumirklī

brūk viens otram virsū un iesāk cīņu uz dzīvību un nāvi.

Ārkārtīgi jocīgi ir tad, ja pie kāmja par biedri ielaiž ezi.

Vispirms viņš ziņkārīgi aplūko šo savādo tēviņu, kurš savu-

kārt arī par kāmi daudz vis nebēdā un staigā mierīgi savu

ceļu. Bet drīz miers tiek iztraucēts. Ezim gadās pienākt

savam gūsta biedrim tuvāk, pēdējais viņu apsveic ar dus-

mīgu rukšķēšanu, un ezis, izbijies, ievelkas kamolā. Nu

dodas savukārt kāmis pētīšanas ceļojumā. Adatu kamols

tiek apostīts un — asiņojošais purns kāmi pamatīgi pa-

māca, cik dažādi var būt ragvielas veidojumi. Nikni grūž

viņš kamolu prom —ak vai! arī roka ievainota! Nu viņš
sāk trīt zobus, sāk kviekt, šņākt, lec kamolam virsū, lec

atkal šausmās nost, mēģina viņu aizbīdīt prom ar muguru,

bet sabada kamiešus, top arvien niknāks, veltīgi mēģina par

jaunu no briesmoņa atsvabināties, dabu atkal dūrienus ro-

kās un lūpās, un beidzot vairāk izbrīnējies kā saniknots no-

tupstas uz pakaļkājām adatu varoņa priekšā un aprauga to

bezgala komiskās izbailēs un briesmīgi saniknots, vai tāpat
arī izlaiž savas dusmas pie kāda priekšmeta, arī pie kāda

gluži nevainīga, tāpat sagūstīta kāmja, kuram mēģina dot

to, kas bij domāts ezim, — kodienus. Līdz ko ezis sāk ku-

stēties, izrāde sākas no jauna, un skatītāji var vai plīst aiz

smiekliem.

Saprotams, ka citus mazākus dzīvniekus viņš necieš pat
ne tik vēl kā sev līdzīgos, ja, viņš sāk tos vārda pilnā no-

zīmē medīt; jo viņa pārtika sastāv lielu daļu arī no dzīviem

radījumiem. Sīkus putniņus, peles, ķirzakas, glodenes,
zalkšus un kukaiņus viņš ēd ar lielāku patiku nekā augu
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barību, un ja kāmim iemet būrītī dzīvu putnu, tad viņš zi-

beņa ātrumā pielec tam klāt, pārkož vispirms spārnus, tad

ar vienu vienīgu kodienu galvā nonāvē to un nu mierīgi
apēd. Augu valsts gan dod viņam pārtiku no visa, kas vien

kaut kā baudāms. Viņš patērē zaļos barības augu asnus un

citas zāles, ēd pākšaugus, burkānus, kartupeļus v. tml., arī

dažu zālaugu saknes, kā arī augļus, vienalga, vai tie ga-

tavi, vai ne. Gūstā viņš ēd arī dažādu ceptu barību, kā ce-

pumus un maizi, ēd sviestu, sieru v. 1.1., vārdu sakot, viņš
pierāda, ka ir īsts visēdējs.

Arī kāmis ir ziemas gulētājs. Viņš atmostas, tiklīdz

zeme atkususi, bieži jau februārī, droši martā. No sākuma

viņš savas aizbāstas alas vēl netaisa vaļā, bet dzīvo savā

mītnē klusu un tērē krājumus noliktavā. Vecie tēviņi pret
marta vidu, vecās mātītes apriļa sākumā taisa vaļā ieejamo
alu. Nu viņi sāk meklēt pārtiku uz lauka, velk mītnē arī

tikko izsētus labības graudus, kurus rūpīgi salasa. Drīz

vien jaunie augi sāk viņiem patikt labāk par graudiem, un

nu viņi sāk uzmeklēt šo barību, vai arī paķer pie gadījuma
kādu neveiklu putniņu, kādu pelīti, kādu vaboli, kādu kā-

puru, kas viss ir patīkams laupījums. Ap šo pašu laiku

kāmis sāk rūpēties par jaunas mītnes rakšanu, kurā viņš
domā pavadīt vasaru, un tiklīdz tā gatava, tad sāk pāroties.
Vasaras mītne parasti ir tikai 30, augstākais 60 cm dziļa,
un midzenī ierīkota mīksta ligzda, kurai blakus tanī gadī-

jumā, ja apkārtnē daudz labības sējumu, tiek izrakta viena

kamera. Apriļa beigās tēviņi dodas uz mātīšu midzeņiem

un, kā šķiet, pavada ar tām dažas dienas mierīgā kopdzīvē;
abi parāda pat tik daudz zināmas pieķeršanās viens otram,
ka nostājas blakus, ja gadās, ka vienam vai otram jāaiz-
stāvas. Ja pie vienas mātītes atnākuši divi tīviņi, tad iz-

ceļas spēcīga cīņa, kurā vājākais vai nu padodas, vai at-

kāpjas, diezgan bieži var sastapt tēviņus ar dziļām rētām

miesā, kas ir mīlestības lietās izcīnītas sacīkstes piemiņa.
Pirmreiz maija beigās, otrreiz jūlijā mātīte atnes savā

mīksti un silti izklātā pērklī seši līdz astoņpadsmit mazuļu,
šie nāk pasaulē kaili un neredzīgi, bet ņem jau līdz savus

zobus, aug arī ārkārtīgi ātri. Tikko piedzimuši, kad nokal-
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tuši sausi, viņi izskatās sarkani gandrīz kā asins, un ir

dzirdams, ka viņi kunkst tāpat kā kucēni. Otrā vai trešā
dienā viņi dabū smalkas pūkspalvas, kuras drīz tomēr top
biezākas un apklāj visu ķermeni. Apmēram astotā vai de-

vītā dzīvības dienā atveras acis un tie nu sāk ložņāt apkārt

pa pērkli. Māte parāda saviem pēcnākamiem daudz mīlestī-

bas, ļauj arī, ka zīdīšanai pieliek svešus bērnus, kaut arī

tie nebūtu vienādā augumā ar pašas bēniem. četrpadsmitā
dzīvības dienā jaunie kāmji sāk jau rakt, un tiklīdz viņi
to spēj, tad nelaipnā vecā sāk jau domāt, ka nu tiem jā-

top patstāvīgiem, t. i. viņa tos vienkārši padzen no

savas mītnes un piespiež pašiem uz savu roku rūpēties par

savu iztikšanu. Tas, liekas, nav arī mazajiem kāmēniem

tik grūti; jo jau piektajā vai sestajā dienā, tikko ar spalvu

apauguši un vēl gluži akli, viņi jau smuki prot saķert
priekšķetnās kviešu graudu un laist darbā savus asos zo-

biņus. Ja ir briesmas, tad mazie dzīvnieciņi, lai cik nožēlo-

jami viņi arī neizskatītos, klusiņām un steidzīgi prot ložņāt
pa midzeni apkārt, un drīz vien viens ir veikli paslēpies

vienā, otrs — otrā kaktā, kaut gan lielākā daļa seko mātei.

Pēdējā, citādi tik ļauna un nikna, tik sparīga un droša, nu

izrādās bailīga, kad vajadzētu savus mazos aizstāvēt, bēg

nožēlojamā kārtā prom, līdz ko mana, ka viņai vai viņas
mazajiem kāds ir jau tuvu, un ielienkopā ar savām atvasēm

kādas alas dibenā, mēģinādama cik ātri vien iespējams aiz-

bērt alu uz pērkli, vai arī ar apbrīnojamu prašanu un āt-

rumu rakdamās dziļāk iekšā. Mazie seko tai kaut vai caur

uguni un ūdeni, caur zemes piku un smilšu krusu, ko tā

rakdama saceļ aiz sevis. Tomēr ir vajadzīgs vesels gads,
kamēr mazie sasniedz pilnīgu augumu.

Kad lauki sāk dzeltēt un graudi nobriest, tad kāmjiem

daudz darba pie pļaušanas. Viens kāmis savelk savā mītnē,

ja vien tas iznāk pa spēkam, līdz vienam centneram graudu.

Liekas, ka visvairāk viņam patīk linu pogaļas, cūku pupas

un zirņi. Kāmis, kurš apmeties kādā linu laukā, labprāt
citu neko neievāc, kā tikai linu pogaļas; līdzīgi tas ir zirņu

laukā; tomēr viņš prot labi orientēties arī par citiem lauku

augļiem. Ir novērots, ka vecie tēviņi, kuriem laika diezgan,
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graudus izlasa un nogulda slāņiem daudz rūpīgāk nekā

kāmju mātītes, kuras pēc pēdējās atnešanās visā ātrumā

izrok vēl mītni un tur viņām tad jāpiepilda noliktava. Tikai

tur, kur kāmis netiek nemaz traucēts, viņš izdara savu pļau-
šanas darbu pa dienu; parasti viņa darba laiks ir pirmā
nakts puse un agrs rīts pirms saules lēkta. Viņš noliec ar

priekškājām garos salmus, ar vienu kodienu nogriež vārpas,

saņem tās ķetnās, pārs reizes paberž un ir nevien izberzis

graudus, bet arī turpat jau noglabājis tos savos vaigu
maisos, šie lielie maisi tiek piedzīti pilni līdz maļam; daž-

reiz viņš pārnes mājā ar vienu gājienu līdz 50 gr graudu.
Tāds graudiem piedzīts kāmis izskatās bezgala jocīgs un ir

visneveiklākais dzīvnieks pasaulē. Droši to var ķert tad

rokām; jo piedzītie maisi neļauj kost; bet nedrīkst dot vi-

ņam laiku, jo citādi viņš graudus izber un nostājās uz at-

gaiņāšanos.
Oktobra sākumā, kad paliek jau auksts un lauki tukši,

kāmis sāk nopietni domāt par ziemas dzīvokļa ierīkošanu.

Vispirms viņš aizdzen ar zemi cik vien cieši iespējams iz-

ejamo alu no kameras līdz pašai augšai, tad aizmūrē ieejamo

alu, un proti, no iekšas uz ārieni, dažreiz ne gluži līdz pašai
virsai. Ja iznāk vēl laika vai arī ja viņam bail no aukstuma,
tad tas rok vēl dziļāku midzeni un dziļākas labības nolik-

tavas un novieto savus krājumus še. Guļas vieta ir ļoti
maza un tiek izklāta vissmalkākiem salmiem. Tagad slin-

kais savādnieks nobarojas tauks un beidzot liekas saritinā-

jies gulēt. Parasti viņš guļ uz sāniem, galvu piezpiedis pie
vēdera starp pakaļkājām. Spalva atrodas pilnīgā kārtībā,
tomēr mazliet uzbozta. Locekļi auksti kā ledus un grūti sa-

liecami, ja saliec ar varu, tad atsprāgst tālīt atpakaļ agrākā

stāvoklī, tāpat kā beigtiem dzīvniekiem; acis aizvērtas, bet

izskatās tīras un dzidras, tāpat kā dzīvam, un aizveras arī

pašas, ja atver. Viss dzīvnieks ir gluži kā nomiris. Pa-

rasti sirds minūtē sit četrpadsmit līdz piecpadsmit reizes.

Pirms uzmošanās papriekš var manīt, ka pāriet sastingums.

Tad sākas elpošana, seko dažas kustības; gulētājs žāvājas
un sāk gārkt, izstiepjas, atver acis, meimuro kā piedzēris

apkārt, mēģina sēsties, apveļas, atkal pieceļas, atjēdzas un
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sāk beidzot lēnām skraidīt apkārt, tūlīt arī iekož, ja kas ga-

dās priekšā, notīrās un nogludina uzvalku, un beidzot paliek

gluži mundrs. Arvien tomēr jābūt uzmanīgam, ja grib ar

viņu taisīt tādu uzmodināšanas mēģinājumu; jo šķietami
gluži nedzīvais kāmis dažreiz pamāca ļoti jūtamā kārtā, ka

miris viņš vēl nav. Arī brīvībā dzīvodamie ziemu uzmo-

stas; jo dažreiz tie attaisa savas alas decembrī, kad auk-

stums ir jau vairāk grādu zem nulles, un paskraidās drusku

pa lauku. Pastāvīgi kurinātā istabā viņus var uzturēt no-

modā cauru gadu; bet tie nejūtas tomēr labi un drīz no-

beidzas.

Ta ir tiešam laime, ka kāmim, kurš dažreiz šausmīgi
sāk vairoties un tad nodara neapsveramus zaudējumus, ir

tik daudz ienaidnieku. Peļu vanagi un pūces, kraukļi un

daži citi putni, bet visvairāk sesks un ziebieksta vajā viņu
bez mitēšanās un kauj nost, kur un kad vien var. Sesks

un sermulis vajā viņu arī apakšzemes dzīvoklī un tāpēc jā-
uzskata par visniknākiem ienaidniekiem. Parasti niknais

grauzējs spiests padoties šiem veiklajiem laupītājiem, kaut

gan bez karstas cīņas tas arī nenotiek. Ikkatram lauk-

saimniekam vajadzētu abus šos derīgos plēsējus taupīt,
mīlēt un kopt no visas sirds, ja viņš gribētu saprast savu

labumu; bet nezinātājs zemnieks turpretim seskus un ser-

muļus sit bez žēlastības un taupīšanas, parasti nezinādams,

kāpēc.
Dažos apgabalos cilvēks ved ar kāmjiem kārtīgu cīņu.

Piem., Tiringā ir ļaudis, kuri kāmju rakšanu un iznīcinā-

šanu uzņēmuši par savu nodarbošanos. Ka šo cilvēku pūliņi
un darbs ir veltīgi, bet arī vienlīdz izdevīgi un ienesīgi, par

to liecina Lenčs. Gotas pilsētas divpadsmit tūkstošu akru

lielajos laukos divpadsmit gadu laikā tika nosists vairāk kā

ceturtdaļmiljona kāmju un nodots pilsētas valdei, lai sa-

maksā. Visām sabiedrībām tanīs apgabalos, kur kāmji no-

metušies, bij par katru kāds mazums jāmaksā, par tēviņu
un nepieaugušu mazāk, par mātīti vairāk. Bet galvenais
medību ieguvums ir tie labības krājumi, ko šis savādais

zvērs savilcis; graudus vienkārši nomazgā, izkaltē atkal par

jaunu un maļ tāpat kā citu labību. Arī ādiņas izlieto, kaut
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gan vēl ne tik plaši, kā viņas to pelnījušas; jo kā visi pie-
dzīvojumi rāda, no tām iznāk teicamas, vieglas un izturīgas
kažokādas. Dažos apvidos kāmju gaļu ēd, un nav arī ne

mazākā iemesla, celt iebildumus pret šādu uzturu, jo gaļa
katrā ziņā ir tikpat teicama, kā vāverei vai citiem grauzē-

jiem, kuru cepešus ēdam labprāt.

Racējpeļu (Arvicolina) dzimtā ietilpst diezgan
daudz sīku, savā starpā loti līdzīgu grauzēju, kuri vēl dau-

dzējādā zinā atgādina peles, un tāpēc agrāk bij tām pievie-
noti. Ārēji visvairāk atšķiras viņu lempīgā ķermeņa būve,
resnā galva, pilnīgi paslēptās vai arī tikai mazliet no galvas

spalvām rēgojošās ausis un īsā aste, kura sasniedz augstā-
kais divi trešdaļas ķermeņa garuma. Še klāt nāk vēl ģin-

deņa savādības. Galvas kauss pieres daļā ļoti šaurs, vaigu
kauli stipri izspiesti uz āru. Racēj peles apdzīvo Vecās un

Jaunās pasaules ziemeļus, bet nav viņu Austrālijā. Viņas
uzturas līdzenumos tikpat labi kā kalnos, apstrādātā zemē

tikpat, kā diezgan palaistā, laukos, pļavās, dārzos, upju,

strautu, ezeru un dīķu krastos, un mīt pašu raktās alās.

Gandrīz visas izvairās no cilvēka tuvuma.

Bizamžurka jeb ondat r a (Fiber zibethicus)
ir pārejas loceklis starp bebriem un racējpelēm. To var uz-

skatīt par lielu ūdens žurku ar garu asti, platām pakaļ-

ķetnām, strupu purnu un īsi spalvotām un noslēdzamām

ausīm. Aste vienīgi galā apaļa, citādi sāniski saspiesta, uz

galu divšķautaina un apklāta sīkām zvīņām, starp kurām

redzami īsi, diezgan reti, bet labi pieguloši matiņi, kuri

zvīņas apņem gar malām. Dzimumorgānu tuvumā atro-

dams dziedzeris maza bumbiera lielumā, kurš iziet uz āru

un atdala baltu, eļļainu šķidrumu ar ļoti stipru cibetsmaku.

Spalva bieza, gludi pieguloša, mīksta un līpoša; ķermeņa
virsdaļai brūna, dažreiz iedzeltēna krāsa, apakša pelēka,
viet vietām ar sarkanu zaigo jumu, aste melna. Bieži gadās
balti dzīvnieki. Pieaugušu tēviņu garums apmēram 58 cm,

no kuriem kāda puse nāk uz asti.
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Ondatra apdzīvo Ziemeļ-Amerikas apgabalus starp 30.

un 69. ziemeļu platuma grādu. Visbiežāk dzīvnieks sasto-

pams ūdeņiem bagātajā Kanādā. Lielāku ezeru vai arī pla-

tāku, lēni plūstošu upju, rāmu strautu un purvu zāļainie
krasti, bet vislabāk ne visai lieli, niedrām un ūdens augiem

apklāti dīķi ir šīs žurkas uzturēšanās vietas, kuru labi pazīst

viņas vērtīgās ādiņas dēļ. še viņas dzīvo ģimenēs vai vese-

los baros noteiktā vietā un turas ar sugas biedriem diezgan

ciešā sabiedrībā. Dzīves veidā viņām dažā ziņā līdzība ar

bebru; indiāņi tāpēc abus sauc par brāļiem un apgalvo, Ka

bebrs esot vecākais un gudrākais, bet bizamžurka—jaunā-
kais muļķa brālis. Mītnes ir vai nu vienkāršs midzenis apakš

zemes, tāpat kā bebriem, ar vairākām alām, kuras visas

iznāk laukā zem ūdens, vai arī celtnes virs zemes. Pēdējās,

kuras it īpaši ziemeļos tiek celtas, ir apaļas un lodveidīgas
vai arī kupolveidīgas, un atrodas virs dūņu čupas, pacelda-
mās pāri par ūdens līmeni. Viņu sienas tiek pagatavotas
no niedrām, grīšļaugiem un doņiem un salīmētas dūņām;
daži novērotāji tomēr apgalvo, ka visa šī būda esot taisīta

vienīgi no dūņām un vēlāk pamazām tiekot apklāta ar plā-

nu zāļu un doņu kārtiņu, ko pieskalo ūdens. Celtnes iek-

šienē ir tikai viena pati kamera, 40 līdz 60 cm caurmērā.

Uz turieni iet ala, kura nobeidzas dibenā. Citas alas ir bez

izejas un iet kādu gabaliņu pa zemes apakšu; ja apstākļi
prasa, tās tiek vairāk vai mazāk pagarinātas, jo viņas īsteni

noder vienīgi ūdensaugu sakņu ievākšanai. Ziemai tuvo-

joties ondatra izklāj savu istabu ūdensrozēm, lapām, zālēm

un niedrām mīkstu un rūpējas, pēc 0 d i b o n a (Audubon),

par gaisa maiņu tādā kārtā, ka savas būdas kupola virsu

noklāj vaļēji sakrautiem augiem, kuri laiž pietiekoši labi

svaigu gaisu iekšā un netīro ārā. Kāmēr purvs vai dīķis
nav sasalis līdz dibenam, ondatra dzīvo savā siltajā, ar bie-

zu sniega segu vēl sevišķi pasargātā dzīvoklī ļoti patīkami.
Ja aukstums iespiežas tik dziļi, ka aizsaldē bizamžurkai vi-

ņas izeju, tad šādu neērtību dēļ viņa cieš stipri, un dažreiz

simtiem kādas kolonijas iemītnieku nobeidzas, ja viņiem
nav izdevies izlauzt ledus segā gaisa ejas un pasargāt tās

uz ilgāku laiku vaļā, izklājot dūņām. Ričardsons



(Richardson), kurš sniedz ziņas par ondatras mītnēm, pie-

metina, ka tikai ļoti stingrās ziemās dzīvnieki nokļūstot

postā; jo viņi būvējoties visvairāk dziļos purvos un dīķos
vai arī avotu tuvumā, kur ūdens neaizsalst. Ja pamats,
uz kura mītne ceļama, par dziļi, tad to paceļ uzmetot dū-

ņas vai zemi, ja par sekli, tad īpaši padziļina. Turklāt on-

datra patur arvien vērā, lai būtu nodrošināta arī plūdu lai-

kā un lai tuvumā varētu atrast ko ēst. Tāpēc viņa izvēlas

tos ūdeņus, kuru līmenis pēc iespējas paliek vienādā aug-
stumā un kuri bagāti ūdens augiem.

Barība sastāv gandrīz vienīgi no ūdensaugiem, kaut

gan vairākās ligzdās ir atrasti arī izēsti gliemju vāciņi.
Pie sagūstītām 0 d i b o n s novērojis, ka tās gliemjus ēd

labprāt. Tos ar mīkstajiem vākiem ondatra prata atvērt

iekozdama, bet pie tiem ar cietajiem vākiem viņa nogaidīja,
kāmēr paši atvērās, tad ātri piesteidzās klāt un nokoda cie-

tās mājas iemītniekus. Ja kolonijas tuvumā atrodas dār-

zi vai citi apstādījumi, tad bebru žurkas tos bieži apmeklē

un izdara labi manāmus postījumus. Arī šīs racējpeles no-

posta vairāk nekā var apēst, jo viņas rok dziļas alas starp

saknēm un bez tiem augiem, ko tās nograuž, daudziem vēl

nokož saknes un daudzus izgāž.
Bebru žurkas ievilina slazdos ar ābolu ēsmu, izliek arī

mītņu priekšā dzelžus vai arī sit būdās. Indiāņi prot ļoti
labi atšķirt apdzīvotās būdas no neapdzīvotām, tuvojas tām

bez trokšņa un grūž no visa spēka mītnes sienām cauri

spieķi, parasti uzdurdami iekšā tupošo cibetžurku. Slazdus

izliek tā, ka tie iegāžas ūdenī, kur iekritusē žurka noslīkst.

Līdzās bizamžurkām varam minēt racējžurkas

(Arvicola). Starp šīs ģints piederīgiem mums nav neviena

tik ievērības cienīga un tik ienīsta, kā ūdensžurka vai

cirpējžurka (Arvicola terrestris), viens no viskaitī-

gākajiem grauzējiem un dabas pētniekiem labi pazīstams

dzīvnieks, jo vēl šobaltdien ir strīdus ābols viņu starpā.

Proti, daži apgalvo, ka ūdens žurkām esot tikai viena suga,
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citi domā, ka cirpēj-, mīkstā jeb ravētājpele, kura būs gan

visiem dārza īpašniekiem par daudz labi pazīstama, būtu

citādā dzīves veida dēļ jāuzskata par atsevišķu sugu,

neskatoties uz lielo līdzību ar ūdensžurku. Uzkrītoša ir un

paliek dzīves veida dažādība pie viena un tā paša dzīvnieka.

Ūdensžurka dzīvo, kā viņas vārds rāda, pie ūdens un ūdenī,

proti pie stāvoša, un apdzīvo te pašas raktas mītnes apakš

zemes, ar slīpu alu, ņemot pret ūdens līmeni, kura nobeidzas

ar plašu midzeni, un viņas īstā dzīvojamā istaba iet no še-

jienes parasti apakšā zem ūdens; viņa peld pa ūdeni šurp

un turp, meklēdama pārtiku un nedomānemaz par tālākiem

ceļojumiem; cirpējpele, turpretim, ja vajadzīgs, dzīvo ne-

dēļām un mēnešiem ilgi tāļu prom no ūdens un liekas, ka

par ūdeni neko daudz nebēdā, rok seklas, garas alas līdzīgi

kurmim, izgāž tad augus, kuri atrodas virs alas, noēd sak-

nes un tā dara daudz lielāku kaiti, kā kurmis jel kad savos

rakšanas darbos būtu varējis padarīt.
Strīdus priekšmets ir 21 līdz 24 cm garš, no kuriem

uz asti nāk 6,5 līdz 8,5 cm. Spalvu var saukt par vienkrā-

sainu ; jo pelēkbrūnā vai arī brūnmelnā virsdaļa pāriet pa-

kāpeniski mazliet gaišākā, iebaltā vai pelēkā līdz melnai vai

arī melnpelēkā apakšdaļā. No mājas žurkas tā atšķiras uz-

reiz ar resno, apaļo, īso galvu un uzkrītoši īsām, spalvā ap-

slēptām un tikko ceturtdaļgalvas garumu sasniedzošām au-

sīm un ar īso asti, kuru sedz 130 līdz 140 zvīņu riņķi ar

īsām, stāvām un diezgan biezām spalvām visapkārt, ūdens-

žurka izplatīta ļoti plaši un īstenībā nav reta nevienā vietā.

Viņas apdzīvotais apgabals sniedzas no Atlantijas okeāna

līdz Ochotskas jūrai un no Baltās līdz Vidus jūrai, un viņa
jūtas līdzenumā tikpat labi, kā kalnainos apgabalos, ja, sa-

stopama pat augstos kalnos.

Ūdensžurkas un cirpēj peles pēc sava dzīves veida dau-

dzējādā ziņā atgādina kurmjus, bet tāpat arī bizamžurkas

un citus grauzējus, kuri dzīvo ūdenī. Mītnes ūdens tuvumā

parasti ir vienkāršākas, nekā sausos dārzos vai laukos. Še,
kā jau minēts, iet slīpa ala uz kameru, kura dažreiz tiek iz-

klāta ļoti mīksti, un no šenes tad arī dzīvnieks rok ejas, ku-

ras var būt daudz simtu soļu garas, samet čupas kā kurmji,
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un kameru ierīko vienā no lielākām čupām. Garās alas lie-

lāko tiesu iet tūlīņ apakš zemes, ļoti reti dziļāk par augu

skanēm, bet bieži tik sekli, ka rokot zemes virskārta vārda

pilnā nozīmē tiek pacelta uz augšu un alas jumtu sastāda

tikai divi līdz trīs cm bieza zemes kārtiņa, šādas alas ļoti
bieži tiek sagrautas un padarītas nelietojamas; bet cirpēj-

pele nepagurst tās izlabodama, pat tad, ja tas pats darbs

jāatkārto vairāk reiz par dienu. Dažreiz alas iet zem brau-

cāmā ceļa un paliek tad arī vienīgi tik ilgi, kāmēr ceļš ne-

tiek lietots; tomēr reiz izmeklēto virzienu dzīvnieks nemai-

na, bet labāk tad nenogurdams izdara to pašu darbu atkal

un atkal par jaunu. Alas var viegli atšķirt no kurmju alām,

tāpēc ka čupas sadzītas daudz nekārtīgāk, neiet taisnā lī-

nijā, augšā nekad netiek atstātas vaļā un zemes pikas ir

rupjākas, šinīs mītnēs cirpējpeles dzīvo pāriem; bet viens

pārs blakus otram nemīl dzīvot. Dzīvnieks neskrien se-

višķi ātri, rakt prot tomēr priekšzīmīgi un arī peld ar lielu

prašanu, ja nu ar* ne tik lieliski kā ūdens cirslītis. Klusās

vietās redz to darbā tiklab dienu, kā arī nakti; tomēr uz-

manīga tā ir un iebēg savā mītnē, tiklīdz mana, ka to no-

vēro. Vienīgi peldot starp niedrām viņa ļauj viegli, lai to

novēro.

No ūdensžurkas maņām šķiet priekšzīmīgi attīstītas

redze un dzirde. Viņas garīgā būtība atšķiras no žurkām

viņai par labu. Ta ir ziņkārīga, bet citādi gan aprobežota
un diezgan labsirdīga. Savu pārtiku tā izvēlas it īpaši no

augu valsts, un tamdēļ nereti kļūst ļoti kaitīga, sevišķi ja
nometas uz dzīvi dārzā. Neraugoties uz savu ziņkārību,
viņa nav tik lēti aizdzenama, un reiz ieperinājusies ar labu

prātu neiet prom agrāk, kamēr nav apēdusi visu, kas bau-

dāms. „Reiz," tā stāsta mans tēvs, „cirpējpele bij apmetu-
sies mūsu mācītāja dārzā. Viņas dzīvoklis atradās virziņ-
kāpostu dobē, bet tik dziļi, ka vajadzētu visu dobi izpostīt,
ja gribētu to izrakt. No kameras gāja vairākas alas uz

dārzu. Ja bij pilnīgi kluss, tad viņa iznāca laukā, norāva

pa kāpostlapai, saņēma zobos, ievilka alā un tur notiesāja.
Kokiem viņa nograuza saknes, pat tādas, kuras bij jau diez-

gan resnas. Es biju okulējis baltas rozes uz meža rozes
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celma, un, man par lielu prieku, vienu gadu izplauka 153 zie-

di. Bet nu roze pēkšņi nokalta, un kad es pārākos pie sak-

nēm, tad atradu, ka visām saknēm bij nevien apgrauzta miza,
bet tās bij gandrīz vai pilnīgi pārkostas pušu. Var iedomā-

ties, kā šie postījumi pavairoja manu naidu pret ļauno
dzīvnieku. Bet bij ļoti grūti peli nosist. Ikdienas es va-

rēju pa logu novērot, kā viņa posta manus kāpostus; bet no

turienes bij par tālu, lai varētu to nošaut, un līdz ko viņa
kādu manīja, tad pazuda alā. Tikai pēc četrpadsmit dienām

izdevās to nobeigt, un proti, no īpašas šim nolūkam ierīko-

tas paslēptuves. Bet viņa tad bij man izpostījusi jau gan-

drīz visu dārzu."

Dīķu malās ūdensžurka nodara samērā daudz mazāk

posta, izņemot, protams, vienu, kad ta izrok aizdambējumus
un tā pataisa ūdenim nevēlamu ceļu vaļā. Še viņas barība

sastāv visvairāk no niedru stublājiem. Blakus tiem dīķos
dzīvojošās ūdens žurkas patērē dažādas augu saknes un

mīkstu zāli, gadījumā arī augļus; bet ravetāj- un cirpēj-

peles ēd visas saknes bez kādas izšķirības un izposta daudz

vairāk, nekā patiesībā var patērēt. „Ir zināmi piemēri,"
saka Bla z i v s, „ka šo dzīvnieku dēļ atsevišķos laukos un

lauku daļās ir gājusi bojā vairāk kā puse labības. Viņi
nokož salmus virs saknes, lai dabūtu vārpas zemē; bet,
būdami veikli kāpēji, viņi nones arī kukurūzas graudus
zemē no vārpas vai arī nogatavojušos augļus no špaliera vai

pat no kokiem. Dzīvnieku barību viņi arī nesmādē. Ūdenī

tiem noderēs maltītei kukaiņi un viņu kāpuri, mazas vardes,
zivis un vēži, uz sauszemes tie vajā lauku un citas peles,

putnam, kurš zālē perē, tie atņem olas, ādmiņiem apēd ve-

selus gabalus ieeļļotas ādas v. t. t. Rudenī tie savu mītni

paplašina, ierīkodami noliktavu un savienodami to alām ar

savu veco ligzdu. Kameras tie piepilda zirņiem, pupām,
sīpoliem un kartupeļiem, ņemdami tos no tuvējiem laukiem,

un pārtiek no šiem krājumiem vēlo rudens un pavasara ga-

balu, vai arī kamēr laiks vēl pieturas mīksts.

Tikai stipram aukstumam iestājoties, ūdens žurka ie-

krīt ziemas guļā, tomēr nesastingdama. Tikai retumis ga-
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das redzēt ūdensžurkas vai cirpēj peles pēdas sniega; parasti
aukstākajā gada laikā viņas neiziet no savas mītnes nekur."

Ūdensžurku un cirpēj peļu vairošanās ir ievērojama.
Trīs līdz četrreiz gadā var atrast siltajā un mīksti izklātajā

apakšzemes pērklī divi līdz septiņus mazuļus, bieži vien

dažādi krāsotus vienā pērklī kopā. „Alas dziļums, kur

pērklis ierīkots," saka Landv ā (Landois), „svārstas

starp 30 un 60 cm. Uz pērkli iet vienmēr vairākas alas.

Pērklis pats ieņem pilnīgi visu dobumu, ir apaļš, caurmērā

15 līdz 20 cm un taisīts no neizskaitāmi daudzām, ārkārtīgi
smalkām un sausām sakņu šķiedriņām. Resnākas sakņu
šķiedras un pašas saknes mītni ceļot netiek lietotas, un tā

tiek ierīkots tik mīksts un tik silts perēklis, ka daudziem

putniembūtu jānokaunas pāršāvām ligzdām." Dažreiz pērk-
īus var atrast biezos krūmos tieši virs zemes, dažreiz arī

kādā alā.

Pirms pārošanās abi dzimumi ilgi piekopj rotaļas. Un

proti, tēviņš ņemas ļoti savādi. Dažreiz viņš griežas ūdenī

tik ātri apkārt, ka izskatās tā, itkā spēcīga straume to

grieztu pa atvaru vai arī dzītu pa riņķi. Mātīte izliekas par

diezgan vienaldzīgu novērotāju, bet patiesībā jūtas no šīs

mākslas ļoti iepriecināta; jo tiklīdz aiz mīlestības apreibu-
šais tēviņš ir ar savu riņķa deju galā, tad tūlīt abi omulīgi

peld viens otram līdzās, un tad gandrīz regulāri seko pāro-

šanās. Mātīte kopj savus bērnus ar siltu mīlestību un aiz-

stāv briesmās. Ja viņa atrod, ka mazajiem pērklī nav īsti

droši, tad nes tos mutē saņēmusi prom uz citu alu un peld

ar tiem arī platām upēm pāri. Aizmirzdama pašai drau-

došās briesmas, viņa dažreiz ļaujas pat ar roku saķerties;
bet tad tikai ar varu var atņemt mazo, ko viņa nes zobos.

Visbīstamākie cirpēj peles ienaidnieki ir sermulis un

zebieksta, jo tie vajā to alās un pat ūdenī. Izejot no alas

to ķer arī meža un plivurpūces, sesks un kaķis; bet vispār

ņemot viņa pret plēsējiem ir diezgan nodrošinājusies, un

tāpēc jo nepieciešamāk ir, ka cilvēks to vajātu bez žēlastī-

bas. Slazdi vai lieli, zemē ierakti podi ar gludām malām,
no kurienes pele, ja naktī staigājot tur iekritusi, nevar

vairs izmukt, arī maz ko līdz, jo no šiem rīkiem peles cik
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Vien spēdamas sargās, Un tā paliek pāri tikai viens līdzeklis.
Tas ir — atrakt viņu alas, lai tanīs ieplūstu gaisma un

gaiss. „Kad tas izdarīts," saka šachts, apstiprinādams

agrākos Landv ā (Landois) novērojumus, „tad jau pēc

dažām minūtēm viņa lied laukā, pabāž ziņkārīgi pa durvīm

galvu, mūk atkal atpakaļ un drīz vien zem vaļējās alas sāk

rakt jaunu. Lai viņu izviļinātu laukā, tad mēdz arī nolikt

pie izejas pētersiļu sakni, viņas iemīļoto barību. Laukā iz-

nākot tad izpūš viņai dzīvības sveci."

Līdzās ūdensžurkai svarīgākais racej žurku ģints lo-

ceklis mums ir tīrumu pele (Arvikola arvalis), dzīv-

nieciņš 14 cm kopgarumā jeb ar 11 cm garu ķermeni un

3 cm garu asti. Spalva neskaidri divkrāsaina, ķermeņa
virsdaļā iedzeltēnbrūna, sānos gaišāka, apakšā netīri rūs-

balta; kājas tīri baltas.

Šī mazā, cilvēka mājturībā tik visai nozīmīgā radījuma
dzimtene ir visa Vidus- un daļa Ziemeļ-Eiropas, kā ari

Vidus- un Ziemeļ-Āzijas rietumu daļa. Eiropā tīrumu pele
dzīvo līdz Krievijas ziemeļu provincēm, Āzijā dienvidos līdz

Pērsij ai, rietumos līdz viņpus Obei. Ta mīt tikpat labi

līdzenumā kā kalnos, kaut gan līdzenās vietās redzama

biežāk. Alpos ta paceļas līdz 2000 m virs jūras līmeņa. Ap-

gabali bez meža, lauki un pļavas, retāk jau mežmales un

meža klajumi ir vietas, kuras viņa vislabāk mīl apdzīvot,
un nevien sausa, apstrādāta zeme, bet arī mitri purva ze-

mumi dod gan viņai patvērumu. Še viņa ietaisa sausos

ciņos savu pērkli un ejas, tur atkal rok seklas alas ar četri

līdz seši dažādām ieejām, kuras ārpusē savienotas nomīdī-

tiem, dziļāk iemītiem celiņiem. Rudeņos tā apmetas zem

labības gubām vai arī nāk uz dzīvokļiem, šķūņiem, staļļiem
un pagrabiem. Namos ta dzīvo visvairāk pa pagrabiem,
nevis zemē, kā īstās peles. Ziemu ta rok garas alas sniegā.
Kur vien varēdama, viņa krāj labību un citus graudus; bet

ja iestājas trūkums, tad aizceļo sabiedrībā uz citu vietu,

parasti ne tālāk kā uz kaimiņu tīrumu, bet dažreiz arī ba-

riem no viena apgabala uz otru, un tad dodas arī kalnu mu-

gurām pāri vai arī peld pār platām upēm. Viņa skrej labi,

peld priekšzīmīgi, bet kāpelē maz un nevarīgi. Rakšanu
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prot meistariski. Viņa rok ātrāk kā citas peles un šķiet,
ka alu būvē nav nogurdināma. Pēc sava dzives veida viņa
ir gandrīz tikpat daudz dienas, kā nakts dzīvnieks. Viņu
redz pat viskarstākā saules tveicē arī ārpus mītnes, kaut

gan liekas, ka rīta un vakara stundas patīk tai labāk par
karsto dienvidu. Siltums un sausums ir viņas dzīves no-

teikumi; ja ilgāk mitrs, tad viņa nobeidzas.

Viņas barība sastāv no visvisādām augu vielām. Ja

ir graudi, tad viņa izvēlas vienīgi tos, bet citādi pietiek ari

ar svaigu zāli, saknēm un lapām, ar āboliņu, augļiem un

ogām. Fagus sēklas un riekstus, labības graudus, rāceņus
un kartupeļus viņa uzmeklē cītīgi. Kad labība sāk briest,
tad tīrumu peles pulkiem salasās laukos, kož apakšā salmus,
kamēr tie nogāzās, nograuž tos augšā un velk vārpas uz

savu mītni. Pļaujas laikā tīrumu peles cieši seko pļāvējiem
no ziemas labības uz vasaras labības laukiem, ēd rugājos
izbirušos graudus, savāc vārpas, kas nolūzušas kūļus sienot,
un beidzot ierodas arī krūmājiem apaugušos laukos, arī še

vākdamas krājumus ziemai. Mežos ta pievāc nokritušos

meža rožu un kadiķu augļus, fagus sēklas, zīles un riekstus.

Pa visstingrāko sala laiku tā iekrīt nepārtrauktā ziemas

guļā; mīkstākam laikam iestājoties viņa atkal atmostas un

tad tērē savus krājumus. Viņa ir neticāmi rijīga, un tai

vajadzīgs daudz, kamēr pieēd, viņa nevar arī bez ūdens

iztikt.

Tīrumu pele ir augstākā mērā sabiedriska un dzīvo ar

sugas biedriem labā saticībā, vismaz pa divas kopā, bet

biežāk gan lielos baros, un tāpēc var redzēt veselu rindu

alu vienu pie otras. Viņas vairošanās ir ārkārtīga. Jau

aprilī var atrast siltajā, pārkostām zālēm un salauzītiem

salmiem vai arī sūnām mīksti izklātajā pērklī, kas atrodas

40 līdz 60 cm dziļumā, četrus līdz astoņus mazos, un ka-

mēr pastāv siltais laiks, mātīte atnesas vēl četras līdz sešas

reizes. Ļoti var būt, ka pirmie bērni rudenī ir jau spējīgi
arī pēcnākamus dot, un tad varētu arī izskaidrot to apbrī-

nojamo vairošanos, kāda dažreiz novērojama.

«Labvēlīgos apstākļos," saka Blaz iv s, „tīrumu pe-
les vairojas neticāmā kārtā. Ir zināmi daudzi piemēri, kad
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viņu pārmērīgās vairošanās dēļ plašos apgabalos gājusi
bojā liela daļa sējumu un vairāk kā tūkstoš morgenu plaša

fagus jaunaudze ir tikusi iznīcināta, apgraužot kociņiem
saknes. Tas, kurš pats nav piedzīvojis šādus pelēm bagātus

gadus, nevarēs arī labi iedomāties viņu šausmīgo, raibo

ņudzoņu uz lauka vai mežā. Bieži viņas parādās noteiktā

apvidū, kaut gan tur nebija manīts viņu vairošanās pie-

augums, itin kā būtu pēkšņi izburtas no zemes. Ir iespē-

jams, ka dažās vietās viņas pēkšņi ieceļo. Bet parasti par

viņu lielo savairošanos var spriest jau nedēļām iepriekš,

ja ievēro peļu vanagu parādīšanos lielākā daudzumā. Div-

desmitajos gados šī zemes mocība vairāk reiz atkārtojās

Lejas Reinas apgabalos. Zeme tīrumos bij vietām tā iz-

alota, ka nevarēja ne kāju spert neuzminot kādai alai, un

starp alu ieejām bij bezgala daudz dziļi iemītu taciņu.
Gaišās dienās viss ņudzēja ar pelēm, kuras brīvi un netrau-

cētas skraidīja apkārt. Ja viņām tuvojās, tad tās pa sešas

līdz desmit kopā skrēja uz vienu alu, cenzdamās paslēpties,

un negribot aizkrustoja viena otrai ceļu. še tad, šādā

burzmā pie alas ieejas, nebij grūti ar vienu spieķa sitienu

nobeigt kādu pusduci. Visas izlikās spēcīgas un veselīgas,
tomēr lielāko daļu diezgan sīkas, un varbūt tās bij jaunās.
Pēc trim nedēļām es atkal apmeklēju to pašu vietu. Peļu
daudzums bij vēl pieaudzis, bet dzīvnieki acīmredzot bij

slimīgi. Daudzām bij rētas un augoņi, bieži visa miesa ap-

klāta, un arī vēl gluži neaiztiktā āda bij tik nestipra un

trausla, ka nedrīkstēja ciešāk saņemt rokā, jo citādi tā

trūka pušu. Kad pēc četrām nedēļām es trešo reiz šo ap-

gabalu apmeklēju, nebij vairs ne pēdas palikušas. Bet

tukšas alas un mītnes modināja daudz nepatīkamāku ie-

spaidu, nekā agrāk, kad tās bij dzīvības pilnas. Stāstīja,
ka tikpat kā uz burvja mājienu viss dzimums esot pēkšņi
no zemes virsus nozudis. Daudzas varēja būt nobeigušās

postošā sērgā, daudzas bij arī varbūt viena otru apēdušas,
kā viņas to dara arī gūstā; bet stāstīja arī par neskaitā-

miem bariem, kuri gaišā dienas laikā esot pārpeldējuši pār
Reinu vairākās vietās. Tomēr nekur plašā apkārtnē nebij
manīts kāds neparastāks peļu pieaugums; likās, ka viņas
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visgarām būtu nozudušas uzreiz un nekur nebūtu atkal pa-

rādījušās no jauna. Dabai vajadzēja radīt kaut ko, kas

viņu pārmērīgo attīstību iznīcinātu. Laiks, silta, skaista

vēlinā vasara, likās tām labvēlīgs līdz pašam pēdīgajam
brīdim."

Lai sniegtu arī kādus skaitļus par peļu masām, kuras

dažreiz zināmos apgabalos parādās, tad gribu minēt, ka

1822. gadā vienā pašā Cabernas iecirknī par četrpadsmit
dienām saķertas 1.570.000, Niddas landrāta iecirknī 590.327

un Pucbachas landrāta iecirknī 271.941 pele. ~1856. gada

rudenī," saka Lenčs, „bij peļu tik daudz, ka kādu tīruma

gabalu starp Erfurti un Gotu, kuram apkārt bij četras

stundas ko iet, apmēram divpadsmit tūkstošu akru vaja-

dzēja izart. Viena akra sēkla pēc toreizējām cenām bij
2 taleri vērts; par izaršanu jāpieliek pa pustaleram, un tā

zaudējums sasniedza mazākais 20 līdz 30.000 taleru, bet

laikam gan daudz vairāk. Kādā lielā muižā Breslavas tu-

vumā septiņu nedēļu laikā tika saķerts 200.000 gabalu un

nodots Breslavas mēslu fabrikai, kura toreiz maksāja feniņu

par duci. Atsevišķi peļu ķērāji varēja par dienu nodot

1400 līdz 1500 gabalu."
'

1861. gada vasarā Alsheimas ap-

kārtnē Reinas Hesenā tika saķertas un nodotas 409.523

peles un 4707 kāmji. 1872. un 1873. gadā bija tas pats.
Gandrīz no visiem Vācijas apgabaliem nāca sūdzības par

peļu postu. Tas bij posts, kuru varēja salīdzināt ar pazī-
stamo Ēģiptes mocību. Pat tuksnešainajās Markas smiltīs

varēja saskaitīt atsevišķos lauka stūros tūkstošiem peļu;
treknajos Lejas Saksijas, Tiringas un Hesenas tīrumos

viņu pievairojās bez gala. Puspļaujas bij iznīcināts, sim-

tiem tūkstošiem morgenu izarts, daudz tūkstoš marku un

taleru tika izdots par nomaitāšanas līdzekļiem.*)

Peļu postu pilnīgi novērst nav iespējams tāpat, kā cil-

vēkus piemeklējošās sērgas, bet mīkstināt un vājināt to

var gan. Vajag beidzot atsvabināties no aizspriedumiem
un dot dabīgajiem peļu iznīcinātājiem brīvu rīcību, apsar-

*) Latvija šada masu vairošanos, kūja butu uzskatama jau par mo-

cību, nav nekad novērota. Red. piez.
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dzibu un atzīšanu, un tad droši vien agri vai vēlu varēs

manīt, ka peļu posts gājis mazumā. Kas paradis zvēru

kailīgumu un derīgumu vienu ar otru salīdzināt un novērtēt,
tas arī neuztrauksies, ja lapsa noķer kādu zaķi vai nozog

kādu vistu, itin kā nu jau visa dzīvā radība būtu apdrau-

dēta, bet gan atcerēsies tās neskaitāmās peles, kuras šī

pati lapsa arī patērē, un kas būs redzējis peļu vanagu viņa
medībās, tas neuzskatīs to par nepiedodamu noziegumu, ja

viņam laimējas kādreiz arī pa irbītei nomedīt. Pēc tagad

pieņemtā ieskata tīrumi tiek kopti nevis zaķu dēļ, un zaķis
ir tikko ciests lauksaimnieka viesis, kuram viņš skatās

vairāk pakaļ, nekā tas, stingri ņemot, var atbildīgs būt.

Nopietni nevar gan runāt par kādiem patiesiem zaudēju-

miem, kādus plēsēji zvēri varētu lauksaimniekam nodarīt,
minētos viesus ķerdami; bet plēsēju derīgā darbība ir gan

viegli pierādama. Lapsas un peļu vanagus jāuzskata par

vispriekšzīmīgākajiem peļu iznīcinātājiem, jo viņi ir nevien

veikli, bet arī daudzgrib, kamēr citi, tā tad sesks, zebieksta,
ezis, ciršļi, lijas, dzeltēnie vanagi, dažādās pūču un kraukļu
sugas, lai ar' krietni ķērāji, apmierinās tomēr ar nedaudz

laupījuma. Tā tad, kas grib peļu postu apturēt, lai rūpējas

vispirms, ka minētie plēsēji varētu netraucēti darboties.

Lapsai, tāpat kā seskam vai serumulim un zebiekstai lai

nepostam viņu alas vai pat lai ierīkojam paši tādas, lai

taupām un cienām tos vispār; peļu vanagiem un viņu spār-

notiem sabiedrotiem laupīšanas darbā lai ietaisām tīrumos

augstas kārtis ar šķērskokiem galā, no kurienes tie varētu

novērot un pārredzēt. Par to saņemsim bagātīgu atmaksu,
un varbūt zaudēsim gan dažus zaķus, bet nevis puspļaujas.
Jo neatlaidīgāk lūkosim peļu postu novērst, jo retāk nāk-

sies no viņa ciest. Ja tas ir jau klāt, tad aizsargāšanās
lielāko tiesu ir jau par vēlu.

Lemingi (Mvodes) ir pie racējpelēm ķermeņa būves

un rakstura ziņā tas pats, kas kāmji pie īstajām pelēm:
sevišķi drukni, strupastaini dzimtas locekļi. Samērā lielā
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galva apklāta biezām spalvām, virslūpa dziļi šķelta, ieapaļās
ausis mazas un pilnīgi paslēptas spalvā, acis tāpat mazas;

pēdu apakšas arī apklātas biezu spalvu, un pieciem pirk-

stiem, dažreiz tikai priekškāju pirkstiem ir lieli rakšanai

derīgi nagi. Ģints pamata tīps lemings (Myodes Lem-

mus) sasniedz garumā pavisam 15 cm, no kuriem lielākais

2cm nāk uz strupo astīti. Kuplā un garā spalva krāsota

ļoti interesanti. Virs brūndzeltēnās, uz pakauša šķidrākas
pamatkrāsas labi atdalās tumši plankumi; no acīm iet divi

dzeltēnas švītras uz pakausi. Aste un ķetnas dzeltēnas,

apakša vienkārši dzeltēna, gandrīz smilšu krāsā.

Lemings bez šaubām ir visnoslēpumainākais dzīvnieks

visā Skandināvijā. 01a v s Mag nu s stāsta, ka viņš

1518. gadā kādā mežā esot redzējis ļoti daudz sermuļu un

atradis mežu pilnu ar viņu nelabo smaku. Še bijuši vainīgi

mazi, četrkājaini dzīvnieki, saukti par 1em ari cm, kuri

dažreiz, uznākot negaidītam pērkona negaisam un lietum,
krītot no gaisa, neesot tikai zināms, vai tiekot atdzīti no

attālākām vietām, vai arī rodoties turpat mākoņos. L i n nē

pirmais aprakstīja pareizi lemingus 1740. gadā un tik pa-

matīgi, ka šim aprakstam nav daudz ko pielikt. Es pats
esmu lemingus sastapis lielā daudzumā 1860. gadā Dovre-

f jeldā un esmu mācījies tos pazīt no paša novērojumiem.
Kā man Norvēģijā stāstīja, tos varot sastapt uz visiem

augstākiem šīs zemes kalniem un arī salās, ja tās kalnainas.

Tālāk uz ziemeļiem tie nolaižas zemē līdz pat tundrai. Mil-

zīgajos purvos starp Altenas fjordu unTanas upi es atradu

viņu mēslus neticamā daudzumā visur, kur bij sauss, bet

neredzēju vairs neviena leminga. Dovrefjeldā viņi bij sa-

stopami maija mēnesī visur ļoti bieži, bet visbiežāk visaug-

stākajā joslā starp 1000 un 2000 m virs jūras līmeņa, jeb

sākot no priežu meža robežas līdz mūžīgā sniega linij ai.

Dažus sastapu arī Gulbrandsdalenā, nepilnus 100 m virs

jūras līmeņa, un proti ūdeņiem bagātos apgabalos Laugenas
tuvumā. Dovref jeldā tie dzīvoja viens otram blakus, un

bieži varēja redzēt un dzirdēt pa astoņi līdz desmit uzreiz.

Dzīvnieki ir pavisam patīkami. Viņi izskatās kā ne-

lieli murkšķi vai kā kāmji, un taisni pēdējiem līdzinās
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daudzējādā ziņā pēc būtības. Viņu uzturēšanās vietas ir

samērā sausie apgabali purvā, kurš ieņem Norvēģijā tik

lielu platību. Še viņi apdzīvo nelielas alas zem akmeņiem
vai sūnās; taču viņus var sastapt klīstot arī starp neliela-

jiem pauguriem, kuri paceļas purvā. Reti gadās iemītas

taciņas, kuras iet no vienas alas uz otru; lielākas ejas tie

rok tikai sniegā. Dienu un nakti tie ir mundri un kustīgi.

Viņi kustās sīkiem solīšiem, bet ātri, kaut gan cilvēks viegli

var panākt. Bēgšanā tie ļoti veikli, prasdami pat vis-

staignākā purvā atrast sausākas vietas un izlietot tās kā

tiltu. No ūdens tie izvairās ar zināmām bailēm, un ja viņus
iemet kādā lielākā traukā ar ūdeni vai kādā upītē, tad tie

kviec un rukšķina stipri dusmīgi un cenšas arī cik vien ātri

iespējams nokļūt uz sauszemes. Parasti lemingi nodod

sevi paši. Bieži viņi sēd mierīgi un labi paslēpušies savās

alās, un droši vien garāmgājējs tos nemaz nebūtu manījis;
bet cilvēka ierašanās uzbudina viņus tik stipri, ka tie ne-

spēj ciest klusu. Stipri rukšķēdami un kviekdami, līdzīgi

jūras cūciņām, viņi apsveic svešnieku savas mītnes tuvumā,

itin kā gribētu viņam noliegt spert kāju pār sava novada

robežām. Tikai tad, kad viņi skraida apkārt, tie bēg, ja
kāds tuvojas, un steidzas uz kādu no neskaitāmajām alām

un iesēstas tanī stingri. Tad viņi neiet vairs laukā, bet

ļaujas labāk, lai tos vai nu nosit, vai arī izvelk laukā. Ar

mani šie sparīgie dzīvnieki dzina neticamus jokus; es ne-

varēju atturēties, neizaicinājis viņus uz cīņu. Līdz ko esi

nokļuvis tieši viņu alas tuvumā, tad tie lec no turienes

laukā, kviec, rukšķina, paceļas kājās, atliec galvu atpakaļ,
tā ka tā guļ gandrīz uz muguras, un tad savām mazajām

actiņām skatās pretiniekā tik nikni, ka tiešām jāsāk šaubī-

ties, vai ņemt tos cieti, vai ne. Ja reiz viņi tā nostājušies,
tad vairs nemaz nedomā par atkāpšanos. Ja pabāž viņiem
priekšā zābaku, viņi kož tanī, tāpat arī spieķi vai šautenes

stobru, kaut ar' mana, ka te neko nevar panākt. Daži ieko-

dās manās biksēs tik cieši, ka es tikko varēju tos nokratīt,

šādās ciņās tie tapa ļoti nikni un tad pilnīgi līdzinājās ļau-
najam kāmim. Kad viņiem iet labi ātri virsū, tad ar pa-
celtu galvu tie atkāpjas atmuguriski, ja ceļš ir līdzens, tur-
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klāt kviekdami un urkšķēdami no visa spēka; ja uzduras

uz kādu šķērsli, tad atkal turas droši un sparīgi uz augšu

un ļauj lai labāk tos saķer, bet nemēģina pa kādu aplinkus

ceļu atsvabināties no uzbrucēja. Dažreiz tie sīkiem lēcie-

niem skrien savam pretiniekam virsū, liekas, ka vispār
nebaidās ne no viena dzīvnieka, jo tie pārgalvīgi droši stājas

pretī kaut kuram radījumam. Daudzus sabrauc, jo tie spī-

tīgi nostājas uz ceļa un negrib atkāpties. Suņi nokož bez

gala, un kaķi apēd laikam tik daudz, ka jūtas paēduši uz

visiem laikiem; vismaz citādi es nevaru izskaidrot, ka Fog-
stuenas pasta stacijā Dovrē kaķi gāja lemingam gluži mie-

rīgi garām, nelikdamies par tiem ne zinis. Ziemu, kā jau
minēts, viņi izdzen garas alas sniegā un šinīs ietaisa arī, kā

es sniegam kūstot tiku novērojis, lielus pērkļus ar biezām

pārkostu zāļu sienām. Pērklis atrodas apmēram 20 līdz

30 cm virs zemes un no turienes iet garas ejas uz vairāk

pusēm sniegam cauri, no kurām lielākā daļa nolaižas pa

pusei līdz sūnu segai un tad, tāpat kā mūsu racēj pelēm, ala

tiek turpināta pa pusei sūnās un pa pusei sniegā. Bet

lemingi skraida apkārt arī pa sniegu vai vismaz sēd plaša-
jos sniega klajumos augstu kalnos.

Jaunie tiekot atnesti, kā mans vecais mednieks to ap-

galvo, tanīs pašās ligzdās, kur lemingi parasti uzturas.

Man pašam nelaimējas atrast neviena pērkļa ar mazuļiem,
un likās pat, ka tanī laikā, kad es biju Dovref jeldā, tādu

pavisam vēl nebij. Linnē saka, ka šim dzīvniekam bi-

juši visbiežāk pieci līdz seši mazie, un šeffers pieme-
tina, ka vini atnesoties gadā vairāk reižu. Cits nekas par

viņu vairošanos man nav zināms.

Lemingu galvenā barība ir nedaudzie alpinie augi, kuri

viņa nabadzigajā dzimtenēvar vēl izaugt, proti zāles, briežu

ķērpis, pundurbērza spurdzītes un laikam ganarī daždažā-

das saknes. Lemingi sastopami tik augstu, cik augstu snie-

dzas ķērpju sega, un kur tās nav, arī viņu nav nekad: tas

norāda, ka šie augi viņu pārtikai sniedz gan galveno daļu.
Cik es varēju uzzināt, tad ziemai viņi neievāc neko, bet

pārtiek arī tad no tā, ko atrod zem biezās sniega segas,
dažreiz no apsnigušo krūmu pumpuriem. Lielu postu tie



190

nedara; jo kur tie dzīvo, tur nav nekādu tīrumu, un uz

dzīvojamām mājām viņi arī nenāk. Jakādreiz viņus tiešām

dabū mājā redzēt, tad tas ir vienīgi gadījums: taisīdami

kādu no saviem izpriecas ceļojumiem, viņi ir nomaldījušies.
Taču kāds Lofotu salu iedzīvotājs zināja man pastāstīt, ka

dažu gad lemingi postot kartupeļu laukus. Dzīvnieki ro-

kot še garas alas un ietaisot savus midzeņus tieši starp kar-

tupeļiem, no kuriem tad visā omulībā barojoties. Lemingu

dzimtene, lai cik nabadzīga tā arī neliktos, priekš viņu pra-

sībām ir tomēr pietiekoši bagāta un sniedz visu, kas viņiem
vajadzīgs. Tikai dažu gad liekas, ka tas tā nav; tad

lemingi jūtas spiesti, uzņemties ceļojumus.
Minot šo vispār pazīstamo faktu man jāuzsver, ka

Dovrefjeldas iedzīvotājiem nebij itin nekas zināms par

šādiem ceļojumiem, un ka Lapu zemes apdzīvotāji tāpat

nezināja nekā par to pastāstīt. Arī somi, kuriem es tiku

jautājis, nezināja nekā, un ja tas uzticības vīrs, kurš par

to ir stāstījis, nebūtu Lin nē, tad es nebūtu arī šo faktu

turējis par minēšanas cienīgu. Lin nē aprakstā, šķiet,
būtu jāuzsver, ka lielais dabas pētnieks arī pats nav redzē-

jis lemingu staigāšanu, bet ir tikai atstāstījis to, ko dzir-

dējis. Jaunlaiku ceļotāji lemingu staigāšanu piemin un

saka turklāt, ka dzīvnieku gājiens līdzinoties viļņojošai
jūrai; bet viņu apraksti nav nebūt tik pilnīgi un noteikti,
ka mēs varētum iegūt no tiem skaidru ainu par pašu le-

mingu ceļošanu. Mart i n s, viens no beidzamajiem, kas

par šo ceļošanu ziņojis, stāsta, ka viņš esot kādā Muonio

krasta priežu mežā sastapis lemingus lielākā daudzumā kā

kaut kur citur agrāk, un ka viņš nevarētu saskaitīt visus

tos, ko vienā acumirklī redzējis. Jo dziļāk viņš un viņa
ceļa biedrs gājuši mežā iekšā, jo arvien lielāks kļuvis dzīv-

nieku skaits, un kad nonākuši kādā klajā vietā, tad varējis

redzēt, ka visi skrējuši vienā virzienā, turēdamies gar upīti.

Saprast, kāds ceļošanai iemesls, Mart i n s nav varējis
vairāk kā L i n nē.

Es domāju, ka šāda ceļojuma iemesls, tāpat kā pie
citām racējpelēm, varētu būt ar zināmu laiku sajusts ba-

rības trūkums. Kaut gan lemingi, kā jau minēts, dažreiz
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nonāk arī zemumos, viņi tomēr jāuzskata par kalnu iemīt-

niekiem; jo arī tundra tālajos Skandināvijas ziemeļos vis-

caur uzrāda plašas un līdzenas dienvidus kalna muguras

zīmes. Ja nu pēc mīlīgas ziemas nāk labs pavasars un

sausa vasara, tad visi noteikumi priekš vairošanās ir doti,

kuru, tāpat kā pie citiem racējpelēm, var apzīmēt kā ne-

aprobežotu. Bet sausumā tamlīdz arī izkalst vai panīkst
iemīļotie barības augi, rijīgajam, kā jau visi grauzēji, pul-
kam plašo ganību vairs nepietiek, un lemingi jūtas spiesti,

pameklēt pārtiku kaut kur citur, šādos apstākļos, kā zi-

nāms, sadodas pulkos nevien grauzēji, bet arī citi zāles

ēdēji, piemēra dēļ, antilopes, sāk ceļot, pieņemdami pa

ceļam klāt arī citus savas sugas biedrus, un beidzot dodas

vienkārši bez kādas jēgas uz priekšu, jo viņi neietur

kādu virzienu, nedz arī virzas uz tiem apgabaliem, kur

tiešām kaut kas ēdams viņiem vēl būtu. Tikai tad, kad

simtiem tūkstošiem ir dabūjuši galu aiz trūkuma, slimībās,
ceļa grūtībās un ceļa briesmās, pāri palikušie mēģina atkal

atgriesties savos kalnos, kuri ir viņu īstā dzīves vieta, un

tad var gan gadīties, kā Hegštrems (Hoegstroem) to

novērojis, ka viņi dodas atkal taisnā linijā uz priekšu. Tā

lemingu staigāšana man neliekas nebūt brīnišķīgāka vai

mazāk izskaidrojama par citu ceļojošu zīdītāju, bet se-

višķu citu racējpeļu staigāšanu.

Pēc tām ziņām, ko esmu saņēmis, var droši teikt, ka

dažreiz lemingi mēģina pārpeldēt no vienas salas uz otru;

taču arī šie ceļojumi ir stipri pārspīlēti. Bieži paiet daudz

gadu, kamēr atkal reiz dabū lemingus redzēt lielos pulkos:
tā Dovref jeldā viņi kopš piecpadsmit gadiem nebij manīti

tik bieži, kā 1860. gada vasarā. Šāda pēkšņa parādīšanās
sniedz māņticībai un dažādām pasakām daudz vielas. Ne-

var jau izskaidrot, ka kādā vientuļā salā uzreiz varētu pa-
rādīties un visiem līst acīs tūkstošiem dzīvnieku, kuru

agrāk neredzēja, bet te tiek aizmirsti tie atsevišķie ne-

daudzie, kuri droši gadu no gada jau dzīvojuši še un, patei-
coties savai auglībai, labvēlīgos apstākļos var savairoties

neticamā daudzumā.
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Tā ir tomēr laime, ka lemingiem tik daudz ienaidnieku;

jo citādi, būdami tik ārkārtīgi bieži, tie appludinātu visu

zemi un apēstu visu, kas vien baudāms. Katrā ziņā klimats

pats ir visniknākais viņu izskaudējs. Mitra vasara, auksts,

agrs, pliks rudens nobeidz tos miljoniem, un tad, kā tas

saprotams, nepieciešams atkal vairāk gadu, kamēr vairo-

šanās spēj šādu mēram līdzīgu izmiršanu kaut cik izlīdzi-

nāt. Bez tam lemingus vajā bezgala daudz dzīvu ienaid-

nieku. Drīkstētu apgalvot, ka visi Skandināvijas plēsēji
dzīvnieki viņus ēd. Vilki un lapsas dzenas tiem jūdzēm

tāļu pakaļ un, ja ir lemingi, neēd citu neko; caunes, seski

un sermuļi lemingu laikā medī tikai tos, lapu suņi, kas

mūžīgi izsalkuši, svin lemingu gados tādas dzīres, kādas

viņiem tikai reti atkal gadās; pūces seko lemingu gājie-
niem; sniega pūce uzturas gandrīz vienīgi tādās vietās, kur

sastopami lemingi; vanagi, un proti biksainais klijāns, ne-

atlaidīgi nodarbojas ar šo zvēriņu iznīcināšanu; kraukļi
izbaro ar tiem savus mazos, un vārnas un žagatas arī mē-

ģina šos uz košanu kāros radījumus izskaust, cik nu tas

viņām izdodas.



Zaķis.





Adatu cūkas. Nagķepainie.

Zaķu peles. Zaķi.
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Adatcūku (Aculeata) dzimtai piederīgo ārējās pa-

zīmes nav vajadzīgs gari aprakstīt. Adataiņais ģērbs, lai

cik dažādi tas arī nebūtu izveidots, rāda uzreiz, ka šē pie-
derīgie dzīvnieki ir radniecīgi. Ķermenis drukns, kakls

īss, galva resna, purns īss, strupjš un ar šķeltu augšlūpu,
aste īsa vai arī ļoti pagarināta un tad tvertspējīga, kājas
diezgan vienlīdzīgā garumā, ķetnas četriem vai pieciem
pirkstiem, platu pēdu, pirksti apbruņoti stipri līkiem na-

giem, ausis un acis mazas. Adatas, kuras garumā un stip-
rumā var būt ļoti dažādas, stāv taisnās rindās starp retām

un īsām vilnas spalvām, vai otrādi, starp garākām saru

spalvām, kuras var attīstīties tādā mērā, ka pilnīgi ap-

klāj adatas. Pēdējām raksturīga ir samērā spilgta krāsa.

Visas adatu cūkas dzīvo Vecās un Jaunās pasaules

mērenajās un siltajās zemēs. Vecā pasaulē sastopamas īs-

astainās, Jaunajā garastainās sugas. Vecās pasaules adat-

cūkas saistītas pie zemes, Jaunajā tās ir koku dzīvnieki.

Saskaņā ar to viņas dzīvo retos mežos un stepēs, vai arī

lielos mežos, pirmās pa dienu pašu raktās ejās un alās,

pēdējās — saritinājušās kuplu koku galotnēs zaru starpā
vai koku dobumā. Tā kā viņas nav sabiedriski dzīvnieki,
tad tikai riesta laikā tās apvienojas mazos pulciņos, kuri

var vairākas dienas pavadīt kopā, ārpus šī laika katra dzīvo

viena pati par sevi. Viņu kustības ir lēnas, nosvērtas,

slinkas, it īpaši kāpelējošās sugas uzrāda apbrīnošanas cie-

nīgus panākumus grūtajā mākslā, — stundām un dienām

ilgi palikt vienā un tanī pašā vietā bez kustēšanās. Tomēr

būtu maldīgi apgalvot, ka adatu cūkas nespēj arī ātrāk un

izveicīgāk kustēties. Ja reiz pienākusi nakts un viņas kļu-
vušas īsti mundras, tad dažas sīkiem solīšiem skrien ļoti
ātri pa zemi, un citas kāpelē pa zariem augšup un lejup, ja
arī ne tik izveicīgi kā vāvere, tad tomēr pietiekoši veikli.
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Zemes apdzīvotāji prot meistariski rakt un zin pārvarēt

visas grūtības, kuras rada cieta zeme. No maņām bez iz-

ņēmuma osme, kā rādās, stāv pirmā vietā, kāpelējošām
adatu cūkām vēl arī tauste rādās būt zināmā mērā izvei-

dota, redze un dzirde turpretim visām vāja. Viņu garīgās

spējas atrodas uz ļoti zemas pakāpes. Viņas ir muļķīgas,
ātri aizmirst, maz apķērīgas, ļaunas, ātrsirdīgas, bailīgas,
biklas un tramīgas, kaut arī draudošās briesmās tās mēģina
iedvest bailes, sabožot adatas un īpatnēji žvadzinot astes

adatām. Ar citiem radījumiem adatu cūkas draudzējas

tikpat maz, kā ar sev līdzīgiem, iemīļots kumoss var pat di-

vu laulātu draugu starpā radīt nopietnu strīdu. Nekad

neredz divas adatu cūkas spēlējoties savā starpā vai arī ti-

kai draudzīgi sadzīvojot. Katra iet savu ceļu un rūpējas

par otru, cik maz vien iespējams, lielākais, gulēt ejot
viena noliekas otras tuvumā. Ar cilvēku, kurš tās tura

gūstā un apkopj, tās nekad nesadraudzējas, viņas arī ne-

prot atšķirt savu kopēju no citām personām. Viņu balss ir

rukšķošas, dobjas skaņas, šņākšana, klusa stenēšana un

grūti aprakstāma kviekšana, kura laikam ir par cēloni vār-

dam „cūka", kurš citādi pilnīgi nepiemērots.

Adatcūku barība ir dažādās augu daļas, no saknes līdz

auglim. Tāpat kā citi grauzēji, viņas ceļ barību priekš-

ķepām pie mutes, vai arī piespiež ēdot pie zemes.

Bez ūdens, kā rādās, gandrīz visas var iztikt ilgāku laiku,
laikam viņām pietiek ar rasu uz lapām, kuru tās dzer.

Priekš cilvēka adatcūkas ir diezgan nenozīmīgi radī-

jumi. Sugas, kuras dzīvo zemē, dažreiz ir par apgrūtinā-
šanu tīrumos un dārzos, kur tās rok savas alas, bet toties

noder viņu gaļa un adatu ģērbs, kura skaisti zīmētie, gludie
ragvielas veidojumi tiek izlietoti dažādiem nolūkiem. Kā-

pelējošās sugas kā lieli koku postītāji nodara tikai zaudē-

jumus un neder nekam. Bagāto tropu apgabalu sugas var

tikpat labi būt kaitīgas, kā derīgas.

Amerikas ziemeļu daļā kāpelējošo adatcūku pārstāvis
ir urz on s (Erethizon dorsatum). Viņš sasniedz garumā

80 cm, no kuriem aste atņem 19 cm. Galva īsa, resna un
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strupa, purns saīsināts, mazās nāsis var vairāk vai mazāk

noslēgt ar pusmēnešveidīgu vārstuli. Priekškājām četri

pirksti un nav īkšķa, pakaļkājām pieci, nagi gari un stipri,

kāju apakšas kailas, ar tīklveidīgi rievotu ādu,

Ķermeni apklāj bieza spalva, kura uz skaustuves sasniedz

11 cm garumā un apakšpusē un astes galā pāriet asos

saros. Starp spalvu un sariem ķermeņa virsdaļa atrodās līdz

11 cm garās adatas, kuras spalva pa lielākai daļai apsedz.
Krāsa ir brūnas, melnas un baltas maisījums. Zvērs ap-

dzīvo Ziemeļamerikas mežus sākot ar 67. dienvidus pla-
tuma grādu līdz Virdžinijai un Kentuki, un no Labradora

līdz Klinšu kalniem. Mežos uz rietumiem no Misuri tas nav

tieši rets, turpretim zemēs uz austrumiem gandrīz iz-

skausts.

„Urzons," saka Kartraits (Cartwright), „ir
vārda pilnā nozīmē kāpelētājs, un ziemu laikam nenāk

zemē, iekams nav koka galotnei apgrauzis mizu. Parasti

viņš virzās pa mežu taisnā linijā un reti paiet kādam

kokam garām, ja tik vien pēdējais nav par vecu. Jaunā-

kos kokus viņš ciena visvairāk: viens vienīgs urzons pa

ziemu tos gan noposta simtiem. Kas pazīst šī dzīvnieka

parašas, tas reti meklēs viņu veltīgi, jo apgrauztā miza

viņam droši rāda ceļu." odibon s (Audubon) apliecina,
ka viņš esot gājis pa mežiem, kuros urzons bijis apgrauzis

mizu visiem kokiem, tā kā koki izskatījušies tā, itkā tur

būtu trakojusi uguns. Sevišķi stipri bija cietušas gobas,

papeles un egles. Saviem brūniem, spīdošiem zobiem tas

noloba mizu no zariem tik gludi, it kā būtu strādājis ar

nazi. Stāsta, ka viņš parasti iesākot ar koka galotni un

kāpjot lejup, lai apgrauztu zarus un beidzot arī stumbru.

Var diezgan droši sagaidīt, ka viņu mēnešiem ilgi ikdienas

varēs atrast tanī pašā koka dobumā, kuru viņš reiz ir iz-

vēlējies par guļas vietu. Ziemas miegu viņš neguļ, tomēr

var būt, ka aukstākās ziemas dienas tas pavada minētās

paslēptuvēs.
šādos koku caurumos vai klinšu alās atrod arī midzeni,

un viņā aprilī vai maijā mazuļus, parasti skaitā divus,
retāk trīs vai četrus. Mazuļi, kuri ņemti no midzeņa un
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turēti gūstniecībā, drīz pierod pie sava kunga un pie
apkārtnes. Tos baro visādām augu vielām, arī maizi viņi
ēd ļoti labprāt. Ja viņiem ļauj brīvi skraidīt apkārt pa

dārzu, tad viņi kāpj kokos un ēd mizu un lapas. Odi-

bo n s stāsta, ka kāds urzons, kuru viņš kopis, tikai tad

esot sadusmojies, kad to gribējuši nodzīt no kāda koka,
kurā tas parasti kāpis. Mūsu gūsteknis maz pamazam bija
kļuvis ļoti rāms un reti laida darbā savas adatas, kamdēļ

viņu pie gadījuma varēja izlaist no krātiņa un ļaut tam

atspirdzināties, brīvi pastaigājoties dārzā. Viņš mūs pa-
zina. Kad mēs viņu saucām un sniedzām tam saldu kar-

tupeli vai ābolu, viņš grieza savu galvu lēnām uz mums

un uzskatīja mūs maigi un draudzīgi, piekūleņoja tad

lēni klāt, ņēma augli no mūsu rokas, piecēlās kājās un

ķepām lika barību pie mutes. Ja tas atrada durvis vaļā,
tad bieži nāca mūsu istabā, tuvojās mums, bērzējās

gar kājām un lūdzoši mūs uzskatīja, gribēdams dabūt

kādu no saviem kārumiem. Par velti mēs pūlējamies viņu
sadusmot, viņš nekad nelietoja savas adatas pret mums.

Citādi bija, ja tuvojās kāds suns. Tad viņš acumirklī no-

stājās uz aizsargāšanos. Purnu zemu nodūris, sabozis

visas adatas un asti locīdams viņš rādījās būt pilnīgi ga-

tavs cīņai.

„Kāds liels, nikns, augstākā mērā ķildīgs kaimiņu bul-

dogs bija paradis izrakties mūsu dārza sētai cauri pa

apakšu un tur laiku no laika izdarīt savus nevēlāmos ap-

ciemojumus. Kādu rītu mēs ieraudzījām viņu pieskrie-

nam dārza stūrī kādam priekšmetam, kurš izrādījās par

mūsu urzonu. Tas bija pa nakti izgājis no sava krātiņa
un, kad suns parādījās, klejoja vēl omulīgi apkārt. Viņa
parastie draudi šķita buldogu neatturam; varbūt arī viņš
domāja, ka tam darīšana ar dzīvnieku, kurš nevar būt

stiprāks par kaķi: īsi sakot, muti ieplētis, tas lēca apbru-

ņotam virsū. Likās, ka urzons užreiz būtu uzpampis līdz

divkāršam lielumam, asi novēroja tuvojošos ienaidnieku

un vajadzīgā brīdī deva tam tik labi mērķētu sitienu, ka

buldogs acumirklī pazaudēja savu drosmi un aiz sāpēm

skaļi iekaucās. Viņa mute, mēle un purns bija klāti
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pretinieka adatām. Nespēdams žokļus aizvērt, viņš ar

vaļēju muti neatturami bēga pār druvām. Kā rādījās,

viņš bija saņēmis mācību uz visu savu mūžu; jo vēlāk ne-

kas viņu nevarēja atvilināt atpakaļ uz turieni, kur viņam
bija sagatavota tik neviesmīlīga uzņemšana. Kaut arī

viņam tūlīņ izvilka dzeloņus no mutes, galva tomēr vairā-

kas nedēļas palika piepampusi un pagāja mēneši, iekams

mute bija sadzijusi."

Princis Maksis fonVīds (Wied) sagūstīja kādu

urzonu Misuri augšdaļā. „Kad mēs viņam par daudz tuvo-

jamies," tas stāsta, „dzīvnieks saboza garo spalvu uz

priekšu, nolieca savu galvu lejup, lai to apslēptu un griezās
vienmēr riņķī. Ja to gribēja aizskart, viņš saritināja

ķermeņa priekšdaļu, un tad viņu nevarēja aiztikt ļoti aso

adatu dēļ, kuras bija iestiprinātas ādā pavisam vaļēji. Ja

viņam pienāca ļoti tuvu, tad tas mētāja asti šurp un turp
un saritinājās. Āda ir ļoti mīksta, plāna un trausla, un

adatas viņā tik vaļīgi ieaugušas, ka pie mazākās pieskār-
šanās tās atrod sāpīgi ieķērušās rokās."

Barībai urzons neuzstāda nekādas prasības, un tāpēc
viņa uzturēšana nerada nekādas grūtības. Tomēr lielāku

karstumu tas nepanes. „Kad tuvojās pavasars," ziņo
Odibons (Audubon), „mēs pārliecinājāmies, ka mūsu

nabaga adatcūka nav radīta siltām zemēm. Kad kļuva
karsts, viņa tā cieta, ka mēs vienmēr vēlējamies, kaut viņa
būtu atpakaļ savos Kanādas mežos. Visu dienu viņa elso-

dama gulēja savā krātiņā, likās nekustīga un nožēlojama,

pazaudēja savu ēšanas kāri un nicināja katru barību.

Beidzot mēs to aizgādājām uz iemīļoto koku, un te viņa arī

tūlīņ iesāka grauzt mizu. Mēs to ieskatījām par labu

zīmi, bet otrā rītā viņa bija nobeigusies."

Urzons gadu no gada kļūst retāks. „Konektikutas

vakaros," tā Viljams Kei'ss ("VVilliam Case) stāstīja
mūsu odibo na m, „dzīvnieks vēl pirms dažiem gadiem
bija tik bieži sastopams, ka mednieks, iziedams vāveru

medībās, varēja vienā pēcpusdienā nonāvēt septiņus vai

astoņus un turklāt triju vai četru jūdžu atstatumā no



200

pilsētas, kamēr tagad tur varbūt neuzietu vairs neviena

paša. Viņus izskauž apbrīnojami ātri, galvenām kārtām to

dara mednieki, atriebdamies par ievainojumiem, kurus

medību suņi no tiem dabūjuši. Izņemot cilvēku, maz

būtu to ienaidnieku, kuri varētu labi apbruņotam dzīvnie-

kam kļūt bīstami. Odibons ieguva Kanādas lūsi, kuram

vajadzēja rūgti nožēlot uzbrukumu adatu cūkai. Plēsonis

bija tuvu miršanai, viņa galva bija stipri iekaisusi un mute

pilna asu adatu. Tas pats dabaspētnieks bij atkārtoti dzir-

dējis, ka suņi, vilki, ja, pat kuguari esot no tam līdzīgiem

ievainojumiem nobeigušies.
Nomedīto urzonu pienācīgi izlietot prot tikai indiāņi.

Dzīvnieka gaļu tie ēd ļoti labprāt, un tā garšojot arī bal-

tiem. Ādu, kad tur vairs nav dzeloņu, viņas patīkamā
mīkstuma dēļ var lietot. Dzeloņus mežoņi izlieto galvenām
kārtām savu medības somu, zābaku un t. t. izgreznošanai.

Beidzot adatainās cūkas (Hystrix) viegli pa-

zīstamas pēc sava īsā, druknā ķermeņa, resnās, uz stipra
kakla sēdošās galvas, ar īsu purnu, pēc īsās astes, kuru

sedz adatas ar cauru vidu, līdzīgas zosu spalvas kātiem,

pēc samērā garām kājām, piecpirkstainām priekšķetnām

un pavisam nesamērīgi attīstītā adatu ģērba. Adatu ģērbs
sedz galvenām kārtām ķermeņa pēdējās divi trešdaļas vai

pakaļējo pusi, kamēr priekšdaļa segta ar spalvu vai sa-

riem, parasti krēpju veidā. Adatas ir tās lielākās, kādas

vien vispār sastopamas.

Adatainā cūka (Hystrix cristata) pārsniedz

mūsu āpsi lielumā, bet ne garumā, un izskatās sava ada-

tainā apģērba dēļ daudzresnāka un prāvāka, nekā patiesībā
ir. Viņas garums ir 65 cm, astes garums 11 cm un aug-

stums pie skaustuves 24 cm. Smagums svārstās starp

15 un 20 kilogramiem. Uz kakla krēpes, kuras izveido

stipri, atpakaļ liekti, ļoti gari un līki sari, un kuras pēc

patikas var sabozt un nolaist. Šie sari ir ievērojami gari,

tievi un lokani, pa daļai balti, pa daļai pelēki un parasti
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baltiem galiem. Pārējo ķermeņa virsdaļu apklāj viena

otrai blakus atrodošās, garas un īsas, gludas un smaili

asas, pamīšus tumšas vai tumšbrūnas un baltas adatas,
kuras ādā turas vaļīgi un tamdēļ viegli krīt laukā. Pa

starpām visur jaucas saru spalvas. Ķermeņa sānos, uz

pleciem un krustos adatas īsākas un neasākas, kā mugurai
vidū, kur tās arī nobeidzās asiem galiem. Tievās, lokanās

sasniedz 40 cm garumā, īsās un resnās turpretim var būt

tikai 15 līdz 30 cm garas, bet 5 milimetrus resnas. Visas

tukšu vidu vai arī pildītas ar čauganu serdi, pamats un

gals viscaur baltā krāsā. īsākās adatas melni brūnas un

gredzenotas, bet arī viņām pamats un gals balti. Astes

galā atrodas dažādi izveidotas adatas, apmērām 5 cm

garas, bet gandrīz 7 milimetri resnas. Viņas izveidotas

kā paīsas caurules ar plānām sienām un vaļēju galu un

līdzinās nogrieztiem zoss spalvas kātiem; viņu pamats, tur-

pretim, līdzinās tieviem un lokaniem iesmiem. Liels, spē-

cīgs muskulis, kurš izplēšas zem dzīvnieka ādas un spējīgs

stipri savilkties, var visas adatās pēc patikas sabozt vai

nolaist. Ķermeņa apakšpusi sedz tumšbrūna spalva ar

iesarkaniem galiem; ap rīkli stiepjas balta lenta. Nagi
tumšā ragu krāsā, acis melnas. Patlaban dzīvnieku atrod

gar Vidusjūras piekrasti, it īpaši Alžirā, Tripolē, Tunisā,
līdz Senegambijai un Sudanam. Eiropā tas bieži dzīvo

Romas Kampaņā, Sicilijā, Kalabrijā un Grieķijā.
Adatainās cūkas dzīve ir vienmuļa, bēdīga. Dienu

viņa guļ garās, zemās ejās, kuras tā pate zemē izrok.

Nakti viņa nāk ārā un klejo apkārt, barību meklēdama.

Tā sastāv no visāda veida augu vielām, dadžiem un citiem

zālājiem, saknēm un augļiem, dažādu koku mizas un da-

žādām lapām. Viņa barību nokož, satver priekšzobos un

kamēr ēd, tura ar priekškājām ciet. Visas kustības ir

lēnas un nevarīgas. Gaita slinka, apdomīga, skrējiens
necik ātrs. Tikai rakšanā neveiklais dzīvnieks uzrāda zi-

nāmu veiklību, kura tomēr nav pietiekoša, lai izbēgtu no

izveicīga un veikla ienaidnieka. Ziemu viņa uzturas mi-

dzenī vairāk kā parasti, un dažreiz paliek guļot dienām

ilgi. īstu ziemas miegu viņa neguļ.
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Ja adataino cūku pārsteidz ārpus viņas midzeņa, tā drau-

doši izceļ galvu un pakausi, sabož visas adatas un klabina

ar tām īpatnējā kārtā, it sevišķi ar izdobtajām astes ada-

tām, kuras viņa sāniski berzē vienu gar otru tā, ka ceļas
dīvaina žvadzēšana, un tā sevišķi piemērota, lai nezinātā-

jam vai drusku biklam cilvēkam iedzītu bailes. Stiprā

uzbudinājumā viņa sper pakaļkājām uz zemes, un ja to

satver, tad sāk dobji rukšķēt kā cūka. šinīs kustībās at-

sevišķas adatas bieži izkrīt. Neskatoties uz briesmīgo kla-

bināšanu un žvadzināšanu, no dzīvnieka nav ko baidīties,
tas ir pilnīgi nekaitīgs radījums, kurš ātri baidās, katram

griež ceļu un nemaz nedomā laist darbā savus asos zobus.

Arī adatas nekādā ziņā nav ierocis uzbrukšanai, bet gan

vienīgais aizsargāšanās līdzeklis, kāds nabaga zellim ir.

Kas viņam tuvojas neuzmanīgi, tas var tikt ievainots, iz-

veicīgs mednieks satver dzīvnieku aiz krēpēm pie pakauša

un nes viegli prom. Zināms, ja tam tuvojas, viņš liec

galvu atpakaļ, sabož muguras adatas uz priekšu un skrien

dažus soļus pretiniekam virsū. Tomēr priekšā aizlikts

spieķis šos pīķus atsit sāņus un pietiek ar lielu lakatu, lai

dzīvnieku atbruņotu. Ārkārtīgā briesmu brīdī viņš sari-

tinās kamolā kā ezis un tad viņu saņemt katrā ziņā ir pa-

grūti. Bet vispār var teikt, ka lai cik briesmīgi apbruņots
viņš arī neizliktos, tas tomēr krīt par upuri katram izvei-

cīgam ienaidniekam. Leopards, piemērām, nonāvē nabaga
adatu varoni ar vienu vienīgu ķepas sitienu pa galvu, sev

pašam nenodarīdams nekādu kaiti.

Mūsu adatainās cūkas garīgās īpašības ir tikpat nie-

cīgas, kā viņas radiniekiem; nevar gandrīz runāt par

prātu, kaut arī zināma apdāvinātība nav noliedzama. No

maņām osme varētu būt visattīstītākā, redze un dzirde ir

trulas.

Atkarībā no dzimto vietu dažādiem klimatiem mainas

arī pārošanās laiks. Var pieņemt, ka tas vispār iekrīt pa-

vasara sākumā. Ziemeļāfrikas janvārī, Dienvidus Eiropā

aprilī. Ap šo laiku tēviņi uzmeklē mātītes, un abi dzīvo

vairāk dienu kopā. Šešdesmit līdz septiņdesmit dienas pēc

apaugļošanās mātīte savā alā, diezgan mīkstā un lapām,
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saknēm un zālājiem izklātā midzenī atnes divi līdz četri

mazuļus. Dzīvnieciņi nāk pasaulē vaļējām acīm un īsām,

mīkstām, ķermenim cieši pieguļošām adatām, bet tās to-

mēr ļoti drīz saciet, un aug ārkārtīgi ātri, kaut gan pilnīgu

garumu sasniedz tikai iestājoties lielākam vecumam. Tik-

līdz mazuļi spējīgi sagādāt sev barību paši, viņi atstāj
māti.

Nevar īsti teikt, ka adatainā cūka darītu cilvēkam

postu, jo viņa nekur nav bieži sastopama un postījumus,
kurus tā nodara dārziem, kas tanī laikā atrodas viņas alas

tuvumā, gandrīz nav ko ievērot. Tur, kur viņa dzīvo, tā

uzturās'vientuļās vietās, un tamdēļ reti kļūst neciešama. To-

mēr viņu cītīgi vajā. Adatas izlieto daudzējādi, un šur

un tur lieto arī gaļu. Neveiklo ceļotāju vai nu ķer aiz-

krītošās lamatās, kuras uzstāda alas priekšā, vai arī uz to

mācītiem suņiem liek viņu ķert, pa nakti pastaigāšanās lai-

kā, un paņem viņu vienkārši no zemes vai iepriekš nonāvē

ar sitienu pa degunu. Romas Kampaņā viņa medības skaitās

par sevišķu izpriecu. Nav arī nemaz noliedzams, ka tam

veidam un paņēmienam, ar kādu tur dzīvnieku vajā, pie-
mīt kaut kas dīvains un pievilcīgs. Adatainā cūka savas

alas ierīko vislabāk dziļos grāvjos, kuri izvago Kampaņu,
un kad tā naktī iziet, tad tāļu klejot aiziet reti. Tad iziet

medīt tumšā naktī ar labi dresētiem suņiem, uzlaiž tos

zvēram uz pēdām un liek dzīt. Skaļa, dusmīga riešana

vēsta, ka suņi sadzinuši kādu adatu varoni un reizē no-

rāda arī vietu, kur notiek abu starpā cīņa, ja vispār par

cīņu var būt runa. Tagad visi mednieki iededzina gatavībā
turētās lāpas un tuvojās notikuma vietai. Tiklīdz suņi

mana savu kungu ierašanos, tie sāk skaļi kaukt aiz prieka

un nikni brūk savam pretiniekam virsū. Adatainā cūka

no savas puses mēģina viņus aizdzīt prom, žvadzinādama

visās toņu kārtās, rukšķēdama un ņurdēdama un mēģina

aizsargāties cik vien iespējams saviem, uz visām pusēm

saceltiem pīķiem. Beidzot medību sabiedrība izveido ap

dzīvnieku riņķi, un vajātājiem lāpu spilgtajā gaismā nav

grūti viņu pārspēt augšā aprakstītā kārtā un vai nu nosist,
vai arī paņemt dzīvu līdz uz māju. Itālieši staigā ar pie-
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radinātiem dzīvniekiem apkārt no ciemata uz ciematu un

rāda uzkrītošo dzīvnieku par masku. Kautcik kopjot, dze-

loņcūku var viegli turēt gūstniecībā astoņi līdz desmit

gadi. Ja ar viņu labi apietas, tā viegli arī pierod. Jaunībā

saķertās iemācas pazīt savus kopējus un seko tiem kā

suns.

Nagķepaino jeb sivēnzaķu (Subungulata,

Caviina) dzimtas ārējās pazīmes ir: vairāk vai mazāk

stiepts ķermenis, kuru nes augstas kājas ar četrpirkstai-
nām priekš-, trīs līdz piecpirkstainām pakaļķepām, ar lie-

liem nešķeltiem nagiem ar šķautni augšā; kailas pēdu

apakšas, pavisam īsa aste, vairāk vai mazāk lielas ausis

un rupja spalva. Sivēnzaķi visi bez izņēmuma dzīvo Dien-

vidus un Vidus Amerikā, un te visdažādākos apgabalos:
daži līdzenumos, citi mežos un sausos apvidos, purvos,

klintīs, un pat ūdenī. Pirmie slēpjas koku dobumos, klinšu

spraugās, ērkšķos un krūmos, otrie pašu raktās vai atstā-

tās citu dzīvnieku alās. Gandrīz visi dzīvo sabiedrībās un

ir rosīgi vairāk nakti, kā dienu. Viņu barība sastāv no

visāda veida augu vielām: zālēm, zālājiem, ziediem un

lapām, saknēm, kāpostiem, sēklām, augļiem un koku mizas.

Viņi ēd pacēlušies stāvus, sēdēdami uz pakaļas, un tura

barību priekšķepām. Viņu kustības ir izveicīgas, kaut arī

parastā gaita diezgan lēna. Ir tādi, kas iet ūdenī un peld

ar lielu izveicību un izturību. Visi ir miermīlīgi, nekaitīgi
un bikli dzīvnieki, mazākie ļoti tramīgi, bailīgi un maigi,
lielākie drusku drošāki. Tomēr briesmām tuvojoties arī

viņi bēg, cik ātri vien var. No maņām vislabāk izveidotas

ir osme un dzirde, viņu garīgās spējas ir niecīgas. Viņi
viegli ļaujas pieradināties, pierod pie cilvēka un arī mācas

to pazīt, ciešāk tomēr neiedraudzēdamies. Viņu auglība

ļoti liela, mazuļu skaits svārstās starp vienu un astoņi, un

dažas sugas atnesās vairāk reiz gadā.
Mūsu vispārpazīstamo jūras cūciņu (Cavia co-

bava) ir ķēris daudzu mājas kustoņu liktenis: viņas senčus

nav iespējams droši noteikt. Cik tas ir zināms, viņu pie

mums atveduši holandieši neilgi pēc Amerikas atklāšanas,
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tā tad sešpadsmitā gadu simtenī. Gesn cr s (Gessner)
viņu jau pazīst. „Indiaņu kenele (trusis) vai seuvls," saka

viņa tulkotājs 1583. gadā iznākušā grāmatā par dzīvnie-

kiem, „ir nesen no jaunatrastās zemes mūsu zemes lodes

daļā atvests tapis, tagad sastopams pavisam bieži: jo viņš
ir viens ļoti vaislīgs dzīvnieks, tāpēc ka atnes uzreiz astoņi
vai deviņi bērnus v. t. t." Kopš tā laika viņu ir audzējuši
nepārtraukti, bet vēl šodien nevar tikt skaidrībā par

senci.*)
Mūsu jūras cūciņa pieder pie iemīļotākiem mājas

dzīvniekiem visā grauzēju šķirā tiklab savas pieticības
kā arī nekaitīguma un labsirdības dēļ. Ja viņai dod vēdi-

nāmu un sausu telpu, tad vienmēr viegli to uzturēt. Viņa
ēd visdažādākās augu vielas no saknes līdz lapām, graudus

tikpat labi kā svaigus, sulotus augus, un viņai ir vajadzīga
barība tikai nelielā dažādībā. Ja viņai dod sulainu barību,
tā var iztikt pavisam bez dziras, kaut arī sevišķi pienu tā

bauda ļoti labprāt. Viņa pacieš ļoti daudz un pat pārestī-

bas panes vienaldzīgi. Tamdēļ bērniem viņa ir ļoti patī-
kama rotaļu lieta, un bērni vispār viscītīgāk arī nodarbo-

jas ar jūras cūciņu audzēšanu. Pēc savas dabas viņa at-

gādina dažā ziņā trušus,tad atkal peles. Gaita nav gluži
ātra un pastāv vairāk no lēcienveidīgiem soļiem. Tomēr

dzīvnieks nav neveikls, bet diezgan izveicīgs. Mierā viņa
parasti sēd uz visām četrām kājām, ķermeni plakani pie ze-

mes piespiedusi, bet viņa var arī pacelties uz pakaļas. Ēdot

viņa bieži liek barību ar priekškājām pie mutes. Nemi-

tīgi viņa skraida apkārt pa savu telpu, vislabāk gar sienām,
kur drīz vien nomin gludu ceļu. īsti skaisti izskatās, kad ir

kopā lielāks skaits. Tad viena seko otrai, un visa rinda

riņķo pa telpu varbūt simtām reižu bez pārtraukuma.

Balss ir rukšķēšana, kura viņai būs sagādājusi cūkas vār-

du, un īpatnēja murmināšana un kviekšana. Murmināšana,

kā rādās, izteic omulību, bet kviekšana vienmēr norāda uz

uzbudinājumu.

Tēviņi un mātītes turas vienkopus un ir viens pret otru

*) Ir iespējams, ka viņa ir cēlusies no kādas vel šodien Peru sav-

vaļā dzīvojošas jūras cūciņu sugas (Cavia cutleri).
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maigi. Kā jau parasti grauzēji, tā arī viņi ir tīrīgi, laiza

viens otru, lieto gan arī priekšķepas, lai laulātam draugam
sasukātu gludu spalvu. Ja no pāra viens guļ, tad otrs ir no-

modā par viņa drošību, ja tas priekš viņa velkās par ilgu,
tas mēģina laizot un sukājot gulētāju uzmodināt, un tik-

līdz tas atver acis, tad aizmieg pats viņa vietā un tagad
ļauj sevi apsargāt. Tēviņš bieži dzenā mātīti un mēģina
viņai kā vien spēdams izrādīt savu mīlestību un pieķerša-
nos. Arī vienāda dzimuma dzīvnieki satiek diezgan labi,
kāmēr nespēlē lomu ēšanas kāre vai nav jāizšķir jautā-
jums par labākovietu pie ēšanas vai gulēšanas. Divi iemī-

lējušies tēviņi, kuri strīdas par vienu mātīti, bieži sa-

dusmojas, sit kājām pret zemi, sper viens otram pakaļ-
kājām, plūc arī viens otram matus, ja, nonāk pat līdz cī-

ņām, kur krietni tiek lietoti zobi un dabūtie ievainojumi
dažreiz ir nopietni. Ķilda un ikkatra cīņa izbeidzas tikai

tad, kad tēviņš noteikti ir ieguvis mātīti savā īpašumā, vai

arī noteikti uzvārējis.
Maz ir zīdītāju, kuri varētu līdzināties jūras cū-

ciņām vaislības ziņā. Mātīte atnes divi vai trīs reizes gadā
divus līdz trīs, reti vairāk mazuļus. Mazie ierodas pasaulē

pilnīgi attīstīti, piedzimst ar vaļējām acīm, un jau dažas

stundas pēc dzimšanas spēj skraidīt ar māti apkārt. Daž-

reiz jau sava mūža otrā dienā viņi sēd pie kopēja azaida

un zaļie augi, ja, pat graudi viņiem garšo tikpat labi, kā

citiem. Tomēr māte viņus zīda četrpadsmit dienas un pa-

rāda viņiem pa šo laiku daudz mīlestības un rūpības, sargā

tos, tura kopā, vadā ēst un t. t. Līdz ko mazie kļūst prā-

tīgāki, šī karstā mīla atdziest, un apmēram pēc trim

nedēļām, kad arī vecā parasti ir jau atkal sapārojusies, viņa
par agrākām atvasēm nerūpējas vairs nemaz. Tēvs jau no

paša sākuma ir stipri vienaldzīgs, pat naidīgs, un bieži at-

gadās, ka viņš bērnus nokož un apēd. Apmēram pēc asto-

ņiem mēnešiem mazie ir izauguši un vaislas spējīgi, pēc

astoņiem līdz deviņiem mēnešiem viņi ir sasnieguši pilnī-

gu lielumu. Ja labi apietas, viņi var sasniegt seši līdz

astoņi gadi lielu vecumu.

Ja ar jūras cūciņām daudz nodarbojas, viņas var pa-
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darīt sevišķi drošas, kaut arī viņas no sava bikluma pil-

nīgi neatrod nekad un savu niecīgo garīgo spēju dēļ tikko

iemācas atšķirt savu kopēju no citiem cilvēkiem. Nekad

viņas nemēģina kost vai arī citādi kā lietot savus dabīgos
ieročus. Vismazākais bērns var bez rūpēm ar viņām rota-

ļāties. Bieži viņas izrāda patiešām ievērojamu vienaldzību

pret ārējiem apstākļiem. Lai cik mīļš un patīkams arī vi-

ņām neliktos viņu mājoklis, tomēr, ja viņas aiznes citur,
tās izrāda maz vēlēšanās atgriezties atpakaļ; viņas ļauj,
lai tās kopj un uzrauga, viņas var ņemt klēpī, nēsāt apkārt
un t. t., un nav manāms, ka viņas izrādītu par to savu ne-

patikšanu. Viņas ļoti jūtīgas pret aukstu un slapju laiku,

saslimst, ja izliek stingrā laikā, un tad viegli nobeidzas.

Tiešus zaudējumus jūras cūciņas nekad nevar nodarīt, 'ja

neskaita, ka istabā turētas, viņas dažreiz varētu, varbūt,

kļūt nepatīkamas ar savu graušanu.

Agutis jeb gutis (Dasvprocta) stāvs uzkrītoši

atgādina punduru mošus briežus, jo viņš ir drukns grau-

zējs, ar augstām kājām un garu galvu ar smailu purnu un

mazām apaļām ausīm, ar kailu astes sprunguli un ar pa-

kaļkājām, kuras ievērojami garākas par priekšējām. Vis-

pār agutis stāvs ir viegls, smalks un patīkams un tamdēļ

atstāj tīkamu iespaidu. Mēs iepazīsimies ar visu dzīvi, ja

ņemsim aprakstus par visbiežāk sastopamo sugu.

Agutim, gutim, vai arī, kā to viņa skaistās ādas dēļ

sauc, zelta zaķim (Dasvprocta Aguti) vienam no skaistā-

kiem locekļiem visā ģintī, ir biezs un gludi piegulošs spal-

vojums; asai, cietai, gandrīz saru veidīgai spalvai ir žirgts

spīdums un iesarkani citrondzeltēna ar melnbrūnu jaukta
krāsa ar trīs līdz četriem tumši melnbrūniem un tikpat
daudz iesarkani citrondzeltēniem riņķiem un galā vai nu ar

gaišu vai arī ar tumšu riņķi, caur ko arī rodās krāsu jau-

kums. Vispārējā krāsa mainās pēc gada laikiem; vasaru

izskatās gaišāka un ziemu tumšāka. Pieauguša tēviņa ķer-

meņa garums ir 40 centimetru, strupās astes garums tikai

1,5 centimetra.
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Gviana, Surinama, Brazīlija un Ziemeļperu ir gūti
dzimtene. Pa lielākai daļai viņš tur īsti bieži sastopams,
it īpaši Brazīlijas upju zemumos. še, tāpat kā vispār,

viņš apdzīvo mežus, mitros mūža mežus tikpat labi, kā

zemes iekšienes sausos mežus, bet klīst pa zālēm bagāta-

jiem līdzenumiem blakus mežiem un tur stājas zaķa vietā.

Klajos laukos tas nav sastopams. Parasti viņu sastop virs

zemes, tukšos kokos ne visai augsti, un biežāk vienu pašu,
nekā sabiedrībā. Dienā viņš guļ mierīgi savā midzenī, un ti-

kai tur, kur domā sevi pilnīgi drošu, tas klejo apkārt. Ar

saules rietu tas iziet meklēt barību un, ja laiks labs, pa-
vada visu nakti klejojot. Kā Renggers ziņo, viņam ir

paradums savu uzturas vietu vairākkārt atstāt un atkal

atgriezties turp, tā rodas šaurs, bieži simts metru garš ie-

mīts celiņš, kurš norāda apdzīvojamā apgabala atrašanās

vietu. Ja suni uzlaiž uz šādām pēdām, tad gandrīz no-

teikti izdodas dzīvnieku dabūt, ja vien midzenis nav bie-

zoknī.

Aguti ir nekaitīgs, bailīgs dzīvnieciņš, un tamdēļ
viņam draud daudz briesmu, tā kā patiesībā viņu no bojā
iešanas glābj tikai ārkārtīgā izveicība un asās maņas. Lek-

šanā viņš atgādina mazas antilopes un mošus briežus.

Skrejot viņš lec, bet lēcieni tik ātri viens otram seko,
ka izskatās, it kā dzīvnieks aizsteigtos prom stieptā galopā.

Mierīgā gaitā viņš iet diezgan lēniem soļiem. No maņām
visasāki attīstīta rādās būt osme, bet arī dzirde ir ļoti
izveidota, redze turpretim diezgan nevarīga un garša ne-

būt nav sevišķi smalka. Garīgās spējas ļoti niecīgas. Ir

novērojama tikai zināma spēja pazīt apkārtni.

Barība sastāv no visdažādākiem zālājiem un augiem,
sākot no saknēm un beidzot ar ziediem vai graudiem. Viņa
spēcīgajiem grauzēja zobiem tik viegli nespēj pretoties
neviena augu viela, tie salauž pat viscietākos riekstus.

Apdzīvotās vietās gūti apciemojumi cukura plantācijās un

sakņu dārzos kļūst par nastu, tomēr vienīgi tur, kur viņš
ļoti bieži sastopams, tas nodara manāmus zaudējumus.
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Par savvaļā dzīvojošā agutis vairošanos trūkst vēl

noteiktu ziņu. Ir zināms, ka dzīvnieks diezgan ātri vairo-

jas, ka mātītes var būt grūsnējas visos mēnešos un at-

nesties vairākiem mazuļiem uzreiz. Viens un tas pats dzīv-

nieks atnesoties divi reiz gadā, parasti oktobrī, tas ir,
lietus laika vai pavasara iesākumā, otru reizi dažus mēne-

šus vēlāk, tomēr pirms sausā laika. Necik ilgi pēc apvai-

sļošanās katrs dzimums dzīvo jau atsevišķi. Mātīte at-

griežas atkal savā vecājā midzenī un ierīko to mazuļu dzī-

vošanai, tas ir, izklāj ar iespējami biezu lapu, sakņu un

spalvu segu un šinī mīkstajā gultā raida pasaulē mazuļus,
zīda tos vairākas nedēļas ar lielu maigumu un beidzot vadā

viņus kādu laiku sev līdz, sniegdama pirmajās medībās

pamācības un sargādama. Daudzo ienaidnieku priekšgalā,
kuri aguti apdraud, stāv lielākie kaķi un Brazilijas suņi.

Paku (Coelogenvs Paca) raksturo īpatnēji resnā

galva, lielās acis un mazās ausis, strupā aste, augstās kā-

jas, piecpirkstainās priekš- un pakaļķetnas, sarainā, cieši

pieguļošā spalva un jo sevišķi ievērojamie izstieptie jūga
kauli ar iekšpusē izveidoto dobumu. Ādu sedz īsa, ķer-
menim cieši pieguloša spalva, kura augšā un ārpusē ir

dzeltēnbrūna, kāju apakšā iedzeltēni balta. Piecas rindas

iedzeltēni baltu apaļu vai olveidīgu plankumu iet gar abiem

sāniem no pleca līdz ciskas pakaļējai malai. Apakšējā rinda

pa daļai sajaucas ar ķermeņa krāsu. Ap muti un virs acīm

atrodas daži stīvi, atpakaļ atliekti taustes sari. Auss īsa

un spalvām maz klāta, kāju apakšas un kāju gali kaili.

Pieauguši tēviņi kļūst 70 centimetri gari un ap 35 centi-

metri augsti.
Paka ir izplatīta lielākā Dienvidamerikas daļā, no

Surināmas un caur Braziliju augšup līdz Paragvajai, bet

ir sastopama arī Antiļu dienvidu daļā. Jo vientulīgāks un

mežonīgāks ir apgabals, jo biežāk to atrod, apdzīvotās vie-

tās viņa vispār kļuvusi reta. Mežu malas un krūmiem ap-

augušie upju krasti vai purvaini apgabali ir viņas uzturē-
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šanās vietas. Še viņa izrok zemē vienu vai divi metrus garu

alu un guļot tanī pavada visu dienu. Krēslai metoties

viņa sāk meklēt barību, un tad apmeklē gan arī cukur-

niedru un meloņu plantācijas, kurām viņa nodara ievēro-

jamus zaudējumus. Citādi viņa pārtiek no visdažādāko

augu lapām, ziediem un augļiem. Paka dzīvo pāros un at-

sevišķi, pēc Č v d i ir ļoti bikla un tramīga, viegli pārpeld
arī platas upes, bet labprāt atgriežas atpakaļ agrākā dzī-

ves vietā. Mātīte atnes vasaras vidū vienu vienīgu, vai

augstākais divus mazuļus, tura viņus, kā to apgalvo mežoņi,
pa zīdīšanas laiku alā paslēptus un tad vēl vairākus mēne-

šus vadā sev līdz.

Pakas āda ir par plānu un spalva par rupju, lai to va-

rētu izlietot. Februārī un martā viņa ir ārkārtīgi tauka,

un tad gaļa ir ļoti garšīga un tiek cienīta. Paka tādējādi
ir labākais Brazilijas medījums, kuru neviens smalkumā

un maigumā nevar pārspēt. Viņai ir tik plāna un neiztu-

rīga āda, ka to nenovelk, bet cepj visu dzīvnieku, tāpat kā

cūku.

Ūdenscūku (Hydrochoerus capvbara) vienā ziņā
var uzskatīt par ievērojamāko dzīvnieku starp visiem grau-

zējiem : viņa ir lielākais un neveiklākais

loceklis visā šķirā. Savu vārdu tā valka ar tie-

sību, jo ar savu augumu un saraino ķermeņa spalvojumu

viņa noteikti atgādina cūku. Viņas pazīmes ir: mazas au-

sis, šķelta virslūpa, astes trūkums, īsas peldplēves pie kāju

pirkstiem un stipri veidoti nešķelti nagi, kā arī ļoti īpat-

nēja zobu izbūve. Milzīgi attīstītie ilkņi pie niecīga resnu-

ma ir vismaz 2 centimetri plati, priekšpusē ar vairākām

seklām rievām. No dzerokļiem pēdējais ir tikpat liels, kā

trīs iepriekšējie. Ķermenis ir uzkrītoši neveikls un resns,

kakls īss, galva garena, augsta un plata, ar strupu purnu

un ar īpatnēju izskatu. Diezgan lielās, ieapaļās acis stāv

stipri uz priekšu. Ausis augšā noapaļotas un ar atlocītu

priekšējo un nogrieztu pakaļējo malu. Pakaļkājas redzami
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garākas par priekšējām, kurām četri pirksti, bet pakaļē-
jām trīs. Par noteiktu plānās un rupjās spalvas krāsu nevar

runāt; zināms brūnums ar sarkanu vai brūngani dzeltēnu
toni izplūst pa visu ķermeni, bet asi nekur neatdalās. Pie-

augusi ūdenscūka sasniedz apmēram gadu vecas mājas
cūkas lielumu un gandrīz vienu centneru svarā. Ķermeņa
garums sniedzas pāri vienam metram, augstums pie skau-

stuves 50 centimetru un vairāk.

Jaunākie novērotāji ir dzīvnieku sīki aprakstījuši. Ka-

pibara ir izplatīta pār visu Dienvidus Ameriku un sasto-

pama no Orinoko līdz Laplatai, kā arī no Atlantijas okeā-

na līdz Andu priekškalniem. Zemi, mežaini, purvaini ap-

gabali, it īpaši upes un ezeru un purvu malas ir viņas uz-

turēšanās vietas. Vislabāk viņa dzīvo pie lielām upēm

un tās arī nekad neatstāj, un ja tas notiek, tad tikai gar

mazajiem strautiem un grāvjiem, kuri lielajās upēs ietek.

Šur un tur viņa sastopama neparasti bieži, apdzīvotās vie-

tās, protams, retāk, kā dziļos mežos. Tur viņu redz tikai

rītos un vakaros, turpretim tanīs upju ielejās, kur cilvēks

nedzīvo un maz iet, viņu redz pulkiem arī pa dienu, vien-

mēr tiešā upes tuvumā vai nu ganoties, vai sēžot līdzīgi

sunim uz pakaļkājām. Kā rādās, tad šādā stāvoklī šie dī-

vainie starpradījumi starp grauzējiem un biezādainajiem
visvairāk mīl atpūsties, vismaz uz vēdera guļot viņus redz

ļoti reti.

Gaita ir lēni soļi, skriešana neturpinājās ilgi, bet va-

jadzības gadījumā dzīvnieks skrien arī lekdams. Peld viņš,
turpretim, ļoti labi un viegli pārkļūst pāri ūdeņiem, bet

dara to tikai tad, ja tiek vajāts vai ja sāk pietrūkt uz vie-

na upes krasta barības. Kaut arī ūdens cūka cieši turas

pie noteikta apgabala, viņa to noteikti arī atstāj, ja viņu
sāk vajāt. īsta midzeņa viņai nav, kaut gan pastāvīgi uz-

turas krastos reiz izmeklētās, mīļākās vietās. Viņas ba-

rība sastāv no ūdens augiem un jaunu koku mizas, un tikai

tur, kur viņa dzīvo tuvu tīrumiem, tā kādreiz uzbrūk me-

lonēm vai kukurūzai, rīsam un cukura niedrai, un tad zi-

nāmos apstākļos nodara ļoti ievērojamus zaudējumus.
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Ūdenscūka ir kluss un mierīgs dzīvnieks. Jau uz pir-
mā acu uzmetiena ikvienam ir skaidrs, ka ir darīšana ar

augstākā mērā trulu un garā nabagu radījumu. Nekad to

neredz spēlējamies ar saviem sugas biedriem. Viena pūļa
locekļi vai nu iet lēniem soļiem meklēt barību, vai arī mie-

rīgi sēž. Laiku pa laikam viņi pagriež galvu atpakaļ, lai

redzētu, vai netuvojas kāds ienaidnieks. Ja tiem gadās ar

ienaidnieku sastapties, tad viņi ar bēgšanu nesteidzas, bet

lēnām skrien uz ūdeni. Bet viņus sagrābj neaprakstāmas iz-

bailes, ja ienaidnieks pēkšņi parādās viņu vidū. Tad viņi
kliegdami metas ūdenī un nirst. Ja viņi nav paraduši re-

dzēt cilvēkus, tad bieži ilgi viņus apskata, pirms bēg. No

viņiem nedzird nekādu citu skaņu, kā to baiļu kliedzienu,
kuru Acar a (Azara) apzīmē ar „ap". Bet šis kliedziens

ir tik spalgs, ka to var sadzirdēt ceturtdaļ stundas tāļu.
Mātīte atnes tikai reiz gadā piecus līdz sešus mazuļus.

Vai tas notiek sevišķi šim nolūkam sagatavotā midzenī, to

nav bijis iespējams izzināt. Sivēniņi tūlīņ seko savai mā-

tei, tomēr izrāda viņai tikai mazu pieķeršanos. Pēc A c ar a

novērojumiem, tēviņš vadājot sev līdz divi vai trīs mā-

tītes.

Dienvidus Amerikas baltie iedzimtie piekopj ūdenscūkas

medības kā izpriecu: tie viņai uzbrūk negaidīti, nogriež

ceļu un savām sviežamām cilpām parauj to gar zemi. Bie-

žāk medības notiek no upes. „Kādā no tiem viegliem

kanoe," saka Henz c 1 s, „kuri nes tikai vienu cilvēku,
mednieks bez mazākā airu trokšņa slīd pa klusajiem lielo

ūdeņu līčiem, tur, kur kapibara biežāk sastopama. Jau no

zināma attāluma dzird vareno dzerokļu čirkstēšanu un

beršanos, kuri apstrādā ūdens augus, un ja iespējams bez

trokšņa tuvoties, tad drīz ierauga neveiklo dzīvnieku pa

pusei ūdenī stāvot un mielojoties ar pontederijām." Ja

ūdenscūku tikai pāršauj, tad viņa tūlīņ metas ūdenī, bet

drīz mēģina atkal tikt uz sauszemes, ja tikai viņa no ie-

vainojuma nejūtas bez spēka. Pāršauta ūdenscūka vaja-
dzības gadījumā vēl spēcīgi aizsargājas zobiem un nereti

smagi ievaino savu pretinieku, ūdenī peldošu dzīvnieku

nav ieteicams šaut, jo tas, ātri nonāvēts, nirst un nav da-



213

būjams. Atskaitot cilvēku, kapibaras ļaunākais ienaid-

nieks varētu būt jaguārs. Dienu un nakti šis viltīgais lau-

pītājs seko viņai pa pēdām un upju ielejās viņa laikam ir

visbiežākais medījums, kāds šim kaķim vispār krīt par

upuri.

Tikai pēdējā laikā ir kļuvuši vairāk pazīstami kādas

mazas amerikāņu dzīvnieku ģints locekļi, kuru ādas jau

kopš seniem laikiem Dienvidus Amerikas iedzimtie ir lie-

tojuši un kuras kopš aizpagājušā gadu simteņa beigām
lielos vairumos veda arī uz Eiropu. Zaķu peles jeb

činčiljas (Chinchillina) rādās būt starplocekļi starp

pelēm un zaķiem. Ja viņus nosauc par trušiem ar garu un

kuplu asti, tad viņu īsākais apraksts ir sniegts. Tomēr

zobi viņus asi un noteikti atšķir no zaķiem. Vissmalkākā

spalva, kādu zīdītāji vispār nes, sedz viņu ķermeni. Viņas
krāsa ir gaiši pelēka ar baltu un melnbrūnu vai dzeltēnu.

Visas činčiljas dzīvo Dienvidus Amerikā un turklāt pa lie-

lākai daļai kalnos, vēl arī ievērojamā augstumā, zem sniega

robežas, starp kailām klintīm. Vaislība ir apmēram tikpat
lielā kā zaķiem. Viņas viegli panes gūstu un iepriecina ar

savu tīrību un lēno dabu. Derīga ir visu sugu gaļa un viņu
patiešām vērtīgā āda.

Činčiljas atšķiras no saviem radiniekiem ar savu

resno galvu, platām, noapaļotām ausīm, piecpirkstainām

priekš- un četrpirkstainām pakaļkājām un garo, ārkārtīgi

mīksto, zīdam līdzīgo spalvojumu. Ir pazīstamas tikai di-

vas šo dzīvnieku sugas, činč i1ja (Eriomvs Cbinchilla)
un vilnas pele (Eriomvs lanigera). Pirmā sasniedz

30 centimetru garumu un nes 13 centimetri, bet rēķinot
spalvu, 20 centimetri garu asti. Vienādā, smalkā, ārkār-

tīgi mīkstā spalva uz muguras un sānos ir vairāk kā 2

centimetri gara; mati pie saknes ir tumši zilpelēki, bet

tad ar platiem baltiem riņķiem un galā tumšpelēki. Tamdēļ
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dzīvnieks izskatās sudraba krāsā ar tumšu kolorējumu.

Apakšpuse un kājas tīri baltas; astei augšā divi tumšas

strīpas; ūsas izskatās pie pamata melni brūnas, galā pe-
lēki brūnas. Lielās acis melnas.

Ceļotājs, kurš no Dienvidus Amerikas rietumu krasta

kāpj Kordiljēros, ja sasniedzis divi līdz trīs tūkstoši metru

lielu augstumu, bieži dabū redzēt, ka jūdzēm tāļu visas klin-

tis pārklātas ar šīm činčiljām. Arī gaišā dienas laikā var

redzēt činčiljas sēžam savu alu priekšā, tikai nekad klinšu

saules pusē nē, bet vienmēr biezākā ēnā. Vēl biežāk vi-

ņas var dabūt redzēt agri no rīta un vakara stundās. Vi-

ņas tad atdzīvina kalnus, it īpaši neauglīgu, akmeņainu un

klinšainu apgabalu šķautnes, kur augu valsts parādās vairs

tikai vistrūcīgākā veidā. Viņas piemājo taisni no izskata

pavisam kailās klinšu sienās un kustās sevišķi ātri un

dzīvi. Pārsteidzoši viegli viņas rāpo šurp un turp pa sie-

nām, kur nav manāms ne mazākais nelīdzenums kur pie-
turēties. Viņas kāpj stāvu augšup seši līdz desmit metrus

ar tādu izveicību un ātrumu, ka tikko var sekot acīm.

Kaut arī viņas nav taisni biklas, tad tomēr neļauj, ka vi-

ņām pārāk tuvojas un acumirklī pazūd, tiklīdz kā taisās

viņas vajāt. Klints siena, kuru klāja simtiem dzīvnieku,

paliek nedzīva un tukša tanī pašā brīdī, kad norībējis uz

viņām vērstais šāviens. Visas činčiljas acumirklī ir sagā-

jušas klinšu spraugās un tur pazudušas, itkā tās būtu

kļuvušas neredzamas caur kādu burvību. Dažreiz gadās,
ka ceļiniekus, kuri, nedarīdami dzīvniekiem nekā ļauna, at-

pūšās tanīs augstumos, šie klinšu* iedzīvotāji taisni apsēd.
Akmens pamazām kļūst dzīvs. No katras spraugas, no

katras plaisas rēgojas ārā pa galvai. Ziņkārīgākās un uz-

ticīgākās činčiljas uzdrošinās arī vēl vairāk tuvoties, un

beidzot skraida bez bailēm zem ganošos mūļu kājām. Viņu
skriešana ir drīzāk lekšana kā iešana, bet atgādina mūsu

peļu kustības. Mierā viņas sēd uz pakaļas, piespiedušas

priekškājas pie krūts un atstiepušas asti. Viņas tomēr

var arī pavisam brīvi pacelties uz pakaļkājām un kādu laiku

palikt šādā stāvoklī. Rāpjoties viņas ieķērās visām četrām

kājām akmeņa spraugās, un viņam pietiek mazākā nelīdze-
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numa, lai kājai iznāktu pilnīgi drošs atbalsts. Visi novē-

rotāji vienbalsīgi liecina, ka šis dzīvnieks meistariski pro-

tot padarīt dzīvības pilnus tos vistukšākos un bēdīgākos
kalnu apgabalus un tādējādi cilvēkam, kas tur augšā vien-

tuļš un atstāts iet savu ceļu, sniedzot laika kavēkli un uz-

jautrināšanu.
Par činčiljas vairošanos vēl nekas drošs nav zināms.

Grūsnējas mātītes ir sastaptas visos gada laikos, un ie-

dzimtie stāsta, ka mazuļu skaits svārstoties starp četri un

seši. Mazuļi kļūst patstāvīgi, tiklīdz tie var atstāt klinšu

spraugas, kurās viņi ieraudzījuši saules gaismu, un

liekas, ka vecā pēc tam, kad tie aizgājuši, par saviem pēc-

nācējiem vairs nerūpējas.

Viņas dzimtenē činčilju bieži pieradina. Viņa drīz

iegūst cilvēka draudzību ar savu kustību piemīlīgumu, savu

tīrību un padevību savam liktenim, činčilja ir tik nekai-

tīga un uzticama, ka viņai var atļaut brīvi skraidīt pa māju
un istabām. Tikai viņas ziņkāre kļūst nepanesama, jo tā

pārmeklē visu, ko atrod savā ceļā, un pat tos priekšmetus,
kuri stāv augstāk, jo uzrāpties augšup gar galdu un skap-

jiem viņai ir nieks. Nereti viņa pēkšņi lec cilvēkam uz

galvas un pleciem. Pēc garīgām spējām viņa stāv uz vie-

nas pakāpes ar mūsu trusīti vai jūras cūciņu. Nekad viņa
neatmet savu biklumu. Ar sausiem zālājiem viņu var

viegli uzturēt. Brīvībā viņa ēd zāles, saknes un sūnas, ap-

sēzdamās uz pakaļas un priekškājām paceldama barību pie
mutes.

Agrākos laikos činčilja esot bijusi tikpat bieži sasto-

pama arī visos kalnos lejup līdz jūrai, kā augstienē, tagad

viņu atrod tikai vietumis dziļāki kalnos un vienmēr tikai

ļoti izkaisīti. Nemitīgā vajāšana, kas viņai jācieš ādas

dēļ, ir uzdzinusi to augstu kalnos. Kopš seniem laikiem

viņa tikusi jau cītīgi medīta, un arī tagad vēl lieto taisni

tādus pašus medību paņēmienus kā agrāk. Eiropieši gan

šad un tad viņu nomedī ar šaujamu ieroci vai stopu, bet

šīs medības vienmēr ir nedroša lieta, jo, ja činčilja nav tā

trāpīta, ka acumirklī nobeidzas, viņa parasti vēl ie-

sprūk kādā no savām klinšu spraugām un tad medniekam
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ir zudusi. Daudz drošāks ir indiāņu medību veids. Tie no-

liek visu to klinšu spraugu priekšā, pie kurām viņi var

piekļūt, labi nostrādātas cilpas un nākošā rītā izņem tās

činčiljas, kuras šinīs cilpās iekritušas. Bez tam kaislīgi
piekopj tādas pašas medības, kā mēs uz trušiem. Indiāņi
meistariski prot pieradināt Peru zebiekstu un iedresēt

činčilju medībām, tad rīkojas taisni tāpat, kā mūsu fretu

mednieki. Savos „Ceļojumos pa Dienvidus Ameriku",
č v d i (Tschudi) piemin, ka viens pats tirgotājs no Molino,
kas ir Laplatas valstju rietumu apgabals, agrāk ikgadus iz-

vedis pa divi līdz trīs tūkstoši duču činčiljas ādu, bet jau
1857. gadā varējis laist tirgū tikai seši simti duču.

Ziemeļ- un Vidus-čilē činčiljas vietā ir vilnas

pele. Šīs sugas dzīves veids rādās būt pilnīgi līdzīgs ie-

priekšējai, tāpat kā viņa stāv tuvu tai arī pēc ārējā izskata

un spalvas krāsas, bet ir daudz mazāka, jo viņas kopējais

garums sniedzas lielākais 35 līdz 40 centimetri, no kuriem

aste atņem nost apmēram vienu trešo daļu. Āda ir var-

būt vēl skaistāka un mīkstāka, kā viņas radiniekiem. Dien-

vidamerikanieši ēd ļoti labprāt abu činčilju gaļu, un arī ei-

ropiešu ceļotāji liekas būt ar to iedraudzējušies, kaut arī

viņi saka, ka to nevarot salīdzināt ar mūsu zaķa gaļu.

šķiras beigās mēs nostādām zaķus (Leporina), tik

norobežotu dzimtu, ka viņai piešķir apakššķiras nozīmi

(Leporida). Viņi ir vienīgie grauzēji, kuriem ir vairāk

par divi priekšzobiem, jo aiz asiem un platiem graužamiem
zobiem atrodas divi īsti priekšzobi kā mazas, neasas, gan-

drīz četrkantainas nagliņas. Tas piešķir mutei tik īpatnēju

veidu, ka nostāda zaķus taisni atsevišķi. Zaķu vispārējās

pazīmes ir: stiepts ķermenis ar augstām pakaļkājām, garš,

stiepts galvas kauss ar lielām ausīm un acīm, piecpirkstai-
nas priekš- un četrpirkstainas pakaļkājas, resnas, ļoti ku-
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stīgas, dziļi šķeltas lūpas ar spēcīgām ūsām abās pusēs un

bieza, gandrīz vilnaina spalva. Ja ar' šaī dzimtā sugu

maz, tad toties viņas izplatības apgabals uz zemes lodes ir

jo liels. Izņemot vienīgi Jaunholandi un viņas salas, zaķi

mājo pa visu zemes lodi. Viņi mīt visos klimatos, dzīvo

līzdenumos un kalnos, klajos laukos un klinšu spraugās,

virs un apakš zemes, vārdu sakot, — visur, un kur viena

suga beidzas, sākas otra, to apgabalu, ko neizmanto viens,

ieņem cits, kas ir ar viņu pilnīgi apmierināts.

Jancītis jeb lauku zaķis, arī pelēkais za-

ķis un leitenis (Lepus vulgaris) ir krietns grauzējs

ar 75 centimetriem kopējā garuma, no kuriem tikai 8 cen-

timetri nāk uz asti, ar 30 centimetriem augstuma un 6 līdz

9 mārciņām (2,4—3,6 kg.) svara. Viņš ir pie mums mājo-

jošais šīs ģints pārstāvis. Viņa ādas krāsa maz vārdos

grūti aprakstāma. Spalva sastāv no īsām vilnas un garām

saru spalvām, pirmās stāv ļoti biezi un ir stipri cirtotas;
sari resni, gari un arī drusku cirtoti. Apakšējā spalva
zem rīkles tīri balta, sānos balta, virspusē balta ar meln-

brūniem galiem, uz kakla virsdaļas tumši sarkana, uz

spranda baltiem galiem; augšdaļas virsējā spalva pie pa-

mata pelēka, galā brūni melna ar rūsas dzeltēniem riņķiem,
bet pa starpām sastopamas daudzas arī pavisam melnas

spalvas. Tā spalva dabū īstu zemes krāsu. Virspusē viņa
ir brūni dzeltēna ar melniem plankumiņiem, pie kakla dzel-

tēnbrūna ar bālganu nokrāsu, pakaļpusē balti pelēka,

apakšā balta. Krāsa arī vasaru un ziemu kārtīgi mainās,
un zaķene izskatās sarkanāka par zaķi; sastopamas dažā-

das novirzības: ir dzeltēni, lāsaini un balti zaķi, īsi sakot,
krāsa var būt ļoti dažāda. Vienmēr viņa ļoti noderīga, lai

mūsu grauzēju, kad tas guļ zemē, slēptu no pretinieka ska-

tiem. Jau niecīgā atstatumā zaķa kopīgā krāsa ir tik lī-

dzīga apkārtnei, ka spalvu nevar atšķirt no zemes. Jaunie

zaķi bieži atšķiras ar tā saukto zvaigzni vai plankumiņu

pierē; retos gadījumos tie šo krāsu uzglabā arī līdz lielā-

kam vecumam.
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Visa Vidus Eiropa un neliela Rietumu Āzijas daļa ir

mūsu zaķa dzimtene. Dienvidos viņa vietā stājas Vidus-

jūras zaķis, sevišķa suga, neliela augumā un iesarkanā

krāsā, augstos kalnos Alpu zaķis, tāļu ziemeļos baltais

(arī purvu) zaķis, varbūt kāda no Alpu zaķa atšķirīga,
bet katrā ziņā tai ļoti līdzīga suga. Savu ziemeļu robežu

viņš sasniedz Skotijā, Zviedrijas dienvidos un Ziemeļ-
krievijā, savu dienvidu robežu Dienvidfrancijā un Ziemeļ-

italijā. Auglīgi līdzenumi ar vai bez kokiem un mežiem

apaugušie kalnu grēdu priekškalni ir viņa mīļākās uzturē-

šanās vietas. Tomēr viņš kāpj Alpos līdz 1500 metru aug-

stumam virs jūras un Kaukāzā līdz 2000 metriem. Viņš
noteikti labāk dzīvo mērenās, nekā aukstākās zemēs, un,

mīlēdams siltumu, izvēlas tos laukus, kuri guļ aizvējā un

ir aizsargāti. Veci zaķi rādās būt mazāk izvēlīgi attiecībā

uz savu dzīves vietu, kā zaķenes un jaunie zaķi, bieži guļ
krūmos, niedru biezokņos un augstos kalnu mežos, kāmēr

pēdējie ar lielu rūpību stājas pie savas guļu vietas izvēles.

„Vispār ņemot," saka Ditriķiis no Vinkelas

(Dietrich aus dem Winckell), kura jancīša dzīves aprakstu

es skaitu par visvairāk izdevušos, „zaķis ir vairāk nakts,
nekā dienas dzīvnieks, kaut arī skaidrās vasaras dienās

viņu redz sirojam pa lauku arī pirms saules rieta un vēl

no rīta. Ļoti nelabprāt viņš atstāj to vietu, kur tas audzis

un kļuvis liels. Bet ja viņš tur neatrod neviena cita zaķa,
ar ko pāroties, vai arī ja viņam trūkst barības, tad aiziet

arī tālāk kā parasts. Bet tiklab mātīte, kā tēviņš, tuvojo-

ties pārošanās laikam rudenī, atkal atgriežas atpakaļ uz

dzimto vietu. Ilgstošs miers to sevišķi saista, nepārtrauk-
ta vajāšana to aizdzen uz visiem laikiem. Lauku zaķis gal-

venām kārtām apdzīvo laukus un atstāj tos, kad līst. Ja to

gabalu, kur viņš ierīkojis savu midzeni, nopļauj, tad iet

uz citu vietu rāceņu laukos, sējumos, sakņu dārzos un t. t.

Še, kur visapkārt spēcīga barība, viņš bauda to pārpilnībā.
Visas kāpostu un rāceņu sugas ir viņa kārotais ēdiens. Pe-

tersiļus viņš, kā rādās, ciena sevišķi. Vēlā rudenī viņš iz-

vēlas ne pārāk svaigi uzartas papuves, ne par daudz mitrus,

doņiem aizaugušus padziļinājumus un laukus ar eļļas au-
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giem, kur, izņemot ziemāju labību, viņš ganās visvairāk.

Kāmēr vēl sniegs nav nemaz snidzis, vai kāmēr sniega

maz, viņš nemaina savu dzīves vietu, tikai pa naktīm iet

dārzos un tur uzmeklē novāktos un gubās sakrautos kā-

postus. Ja snieg stiprāk, viņš ļaujas iesnigties savā mi-

dzenī, bet tiklīdz negaiss aprimst, tad dodas uz āboliņa
lauku. Ja sniegam ir ledus kārta, tad trūkums spiežas
arvien vairāk virsū, un tamlīdz arī zaķis kļūst arvien kai-

tīgāks dārziem un koku skolām. Tad miza, kuru viņš ap-

grauž lielākai daļai jaunu kociņu, bet it īpaši akācijām,
Vāczemes eglēm un meža plūmēm, garšo viņam tikpat labi

kā brūnie kāposti. Ja atkusnim iestājoties sniega paliek

mazāk, vai ja tas pavisam noiet, tad zaķis atkal aiziet, un

tad viņa vienīgā barība ir daždažāda labības zāle. Viņš
ēd to, kāmēr sāk dīgt ziemāju sējumi; tas uzsāk savas gai-
tas pirms saules rieta vai arī, pēc silta lietus, drusku ag-

rāk, un iet vasaras labībā. Arī šie sējumi viņam nav vairs

pa prātam tad, kad izauguši, bet viņš paliek tomēr tur gu-

ļot un pa vakariem apmeklē tikko apstādītus sakņu dār-

zus, rāceņu laukus un t. t. Krūmu zaķis tikai vakaros iz-

iet uz lauka un no rīta jau gaismai svīstot, vai drīz pēc sau-

les lēkta, atkal atgriežas mežā atpakaļ. Bet vasaru viņš
pa dienu maina savu uzturēšanās vietu un pāriet dažreiz uz

augsti apaugušiem labības laukiem vai, lietainā laikā, uz

uzartu vai neuzartu papuvi. Rudeni, kad krūmiem nobirst

lapas, viņš iziet pavisam no meža laukā, jo lapu biršana

viņu baida; ziemu tas ielien visbiežākā mežā, bet atkusnim

iestājoties atkal atgriežas retākā. īstais meža zaķis
siltā un auglīgā gada laikā parādās meža malā un no še-

jienes, ja viņam nepietiek barības meža pļavās, pievakarē

iziet laukos. Bargā ziemas laikā viņš lien biezokņos un ar-

vien dziļāk mežā. Arī birstošās lapas viņu tad vairs ne-

traucē.

Izņemot riesta laiku, kad visa zaķu cilts ir mūžīgā ne-

mierā, šis meža iemītnieks dienu pavada gulēdams vai

snauzdams savā midzenī. Nekad zaķis neiet taisnā ceļā uz

to vietu, kur atrodas viņa vecais midzenis vai kur viņš grib

ierīkot jaunu, bet skrien vispirms kādu gabalu garām tai
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vietai, kur domā atpūsties, griežas atpakaļ, lec atkal dažus

soļus uz priekšu, tad atkal kādu lēcienu sānis, un dara tā vēl

dažas reizes, kāmēr beidzot taisa vislielāko lēcienu uz to

vietu, kur nodomājis palikt. Mītni gatavojot, viņš izkasa

klajā laukā apmēram s—B centimetri dziļu, dibenā drusku

velvētu alu, kura ir tik gara un tik plata, ka muguras virs-

daļa tikko redzama, ja viņš alā guļ priekškājas izstiepis,

galvu ar piekļautām ausīm uz tām uzlicis un pavilcis pa-

kaļkājas apakšā, šāda nometne siltā gada laikā viņu pie-
tiekoši aizsargā no vētras un lietus. Ziemu viņš parasti

izdobj tik dziļu alu, ka no viņa nemana neko citu, kā mazu

melnpelēku punktu. Varētu gandrīz izlikties, ka daba,

padarīdama zaķi mundru, ātru un viltīgu, būtu mēģinājusi
atsvērt viņam iedzimto tramīgumu un biklumu. Ja viņam
gadījies, tumsā slēptam apmierināt savu ļoti labo ēst-

gribu, un ja laiks nav pavisam nelabvēlīgs, tad nepaiet gan-
drīz neviens rīts, kur viņš tūlīņ pēc saules lēkta nedauzī-

tos pa kādu sausu, bet īpaši pa smilšainu vietu vai nu kopā
ar sev līdzīgiem, vai arī viens pats. Jautri lēcieni pamī-
šus ar riņķī skriešanu un vāļāšanos ir zaķa labsajūtas iz-

paudums, un tad viņš tā apskurbst, ka nemana vairs pat
savu ļaunāko ienaidnieku lapsu. Vecais zaķis nav tik viegli

pārspējams viltībā un, ja viņš ir vesels un spēcīgs, no šī

nāvīgākā ienaidnieka gandrīz vienmēr izglābjas bēg-
dams. Tad viņš taisa lēcienus atpakaļ un uz sāniem, ko

tas meistariski prot, un tā mēģina novest savu ienaidnieku

nesaprašanā. Tikai bēgdams no ātrajiem kurtiem, viņš
mēģina paskriet otram zaķim garām un iemūk viņa dzī-

voklī, aukstasinīgi pamezdams izdzīto īpašnieku vajātājiem,
vai arī skrien taisni ganāmpulkā, metās pirmā niedru bie-

zoknī, kas labāks gadās un, vajadzības gadījumā, peld arī

pār diezgan platiem ūdeņiem. Bet nekad viņš neuzdroši-

nās pretoties kādam citas sugas dzīvam radījumam, un ti-

kai greizsirdības dzīts ielaižas cīņā ar citiem zaķiem. Daž-

reiz gadās, ka kādas iedomātas vai patiesas briesmas viņu
tā sabaida un laupa viņam pašsavaldīšanos, ka viņš skrai-
da galīgi nobijies uz priekšu un atpakaļ un nesaprot vairs
kā glābties, ja, uzsāk pat žēli vaimanāt." Vispārīgi viņš



221

ārkārtīgi baidās no katras nepazīstamas lietas, un tamdēļ
arī rūpīgi izvairās no visiem baidekļiem, kurus pret viņu
izliek laukos. Turpretim atgadās arī, ka veci, piedzīvojuši
zaķi izrādās ārkārtīgi pārdroši, tos nevar pat suņi aizdzīt,
un tiklīdz noprot, ka suņi ieslēgti vai piesieti, tik nekau-

nīgi kā neviens cits nāk dārzos un barojas, tā sakot, su-

nim acu priekšā.

Zaķa skrējiena ātrums ceļas galvenām kārtām no tam,
ka viņa ķermeņa pakaļējā daļa stāv augstāk par priekšējo,
tas ir, viņa pakaļkājas ir garākas par priekšējām. Tamdēļ
arī viņš labāk var skriet kalnā, nekā no kalna. Kad viņš
nav satramdīts, tad skrien maziem, gausiem lēcieniem, bet

ja tam vajaga ātri aizkļūt, tad ļoti lieliem lēcieniem. Bēgot
viņam piemīt tā īpatnība, ka zināmā attālumā no savas no-

metnes bez sevišķa iemesla tas taisa stabiņu, tas ir ieņem
stāvus sēdoša suņa stāvokli. Ja viņš ir gabalu priekšā su-

nim, kurš tam dzenas pakaļ, tad nevien nostājas uz pilnīgi

izstieptām pakaļkājām, bet paiet šādā stāvoklī arī pārs

soļus uz priekšu un grozās uz visām pusēm.

Parasti viņš tikai tad izdod skaņu, kad redz sevi brie-

smās. Viņa kliedziens līdzinājās maza bērna kliedzienam,
un tad saka, ka viņš „vēkšķ".

No zaķa maņām vislabāki attīstīta ir dzirde, kā to var

spriest jau no viņa lielām ausīm, osme īsti labi, bet redze

diezgan vāji. Viņa garīgo īpašību priekšgalā stāv ārkār-

tīga apdomība un uzmanība. Klusākās skaņas, kādas viņš
spēj sadzirdēt, vēja šalkoņas lapās, čabošu lapu trokšņa

pietiek, lai viņu uzmodinātu, ja tas aizmidzis, un modi-

nātu vislielāko uzmanību. Ātri garām paskrējusi ķirzaka
vai kurkdama varde var aizbaidīt zaķi no viņa nometnes,
un arī tad, ja viņš pilnīgi skrien, pietiek klusa svilpiena, lai

viņu aizturētu.

Riesta laiks pēc bargām ziemām iesākas marta sāku-

mā, pēc mīkstāka laika jau februāra beigās, vispār āt-

rāk, jo vairāk zaķim barības. „Pārošanās laika sākumā,"
saka mūsu uzticības vīrs, „tēviņi nepārtraukti klejo ap-

kārt mātītes meklēdami un seko viņām pa pēdām, noliekuši
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purnu pie zemes, līdzīgi suņiem. Tiklīdz pārs ir radies, sā*

kas mīlestības rotaļas — riņķī skriešana un tupšanās uz

pakaļkājām, kur no sākuma mātīte arvien iet pirmā. Bet

nepaiet necik ilgi, kad tā novirzās sāņus un iekams tē-

viņš ir apskatījies, ļoti piemīlīgā skaistule viņam sniedz

norādījumus, ko tam būs darīt. Steigdamies, cik vien ie-

spējams, tēviņš tad pūlas darbos pierādīt savu apķērību,
bet viņš tad uzvedās slikti un vislielākā sajūsmas brīdī

plēš asiem nagiem savai mīļākai lielus spalvu kušķus laukā.

Tikko citi tēviņi ir laimīgo ieraudzījuši, tad steidzas klāt,

gribēdami to aiztriekt vai vismaz sabojāt viņa priekus.
No sākuma viņš mēģina pavedināt skaistuli uz bēgšanu,
bet tā tikai reti domā to darīt, kas izskaidrojams ar viņas
nepiesātināmo kārību, un tā tagad sākas jauns skats, kad

zaķenei seko un spēlējas ar to vairāki viņas tīkotāji, līdz

beidzot to panāk izveicīgākais, kurš no saviem mīlestības

priekiem tik viegli vis neatkāpjas. Ir saprotams pats par

sevi, ka tādos apstākļos viss nevar noritēt mierīgi. Arī

zaķu mātēm greizsirdība sarūgtina prātu, un tā sākas cīņa,
gan ne uz dzīvību un nāvi, bet tomēr tāda, ka sagādā no-

vērotājam daudz jautrības. Divi, trīs un vairāk tēviņi sa-

nāk kopā, skrien viens otram virsū, atkāpjas, ceļas stāvus,
lec atkal viens otram virsū, turklāt apmainīdamies diezgan

spēcīgām pļaukām, tā kā vilna vien griežas pa gaisu, kā-

mēr beidzot stiprākais saņem savu algu, vai, kas notiek

vēl biežāki, redz ka ir pievilts, jo mātīte nemanot aizgājusi
ar kādu citu no cīkstoņiem vai pat ar kādu jaunu atnā-

cēju."

Apmēram trīsdesmit dienas zaķu mātīte ir grūsna.

Parasti viņa atnesas starp marta vidu un beigām pirmo
reizi, augustā ceturto un pēdējo. Pirmo reiz viņa atnes

vismaz vienu vai divi mazuļus, otro no trīs līdz pieci, trešo

trīs un ceturto atkal vienu līdz divi. Tikai ļoti reti un ļoti
labvēlīgos gados zaķene atnesās piecas reizes. Atneša-

nās vieta ir pavisam vienkāršs iedobums mierīgā meža vai

lauka stūrītī: mēslu guba, veca stumbra dobums, lapu kau-

dze, vai arī klaja vieta, vai kāda dziļa vaga un, beidzot,
gluži līdzena zeme kaut kurā vietā. Mazuļi nāk pasaulē
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vaļējām acīm un katrā ziņā jau ļoti attīstīti. Māte uzka-

vējas pie saviem bērniem tikai pirmās piecas līdz sešas die-

nas, bet tad atstāj tos viņu liktenim, tīkodama pēc jaunas
baudas. Tikai laiku pa laikam viņa atnāk vēl atpakaļ uz

to vietu, kur tā devusi dzīvību mazajiem radījumiņiem,
pieaicina viņus īpatnēji ausīm plaukšķinādama un ļauj vi-

ņiem zīst, laikam gan tikai, lai atsvabinātos no piena, kurš

viņu apgrūtina, bet nevis aiz īstas mātes mīlestības. Tu-

vojoties ienaidniekam, viņa savus bērnus parasti pamet

vienus, kaut gan zināmi gadījumi, kur vecas zaķenes ir aiz-

stāvējušas savus bērnus pret maziem plēsīgiem putniem
un kraukļiem. Vispār, ja zaķēnu tik maz izaug, tad tur

galvenām kārtām vainīgs mātes mīlestības trūkums. Ar

pirmo patstāvīgo lēcienu lielākā daļa mazo aiziet bojā:

pāreja no siltā mātes ķermeņa uz auksto zemi ir par strau-

ju, mazais radījums sastingst un nobeidzas. Un ja arī

vāja dzīvība viņā vēl turas, viņam draud visādas briesmas,

pat no viņa paša tēva. Zaķa tēvs izturas pret maziem za-

ķēniem tiešām riebīgi. Ja var, viņš tos moka līdz nāvei.

„Kādreiz ez dzirdēju," saka Ditrichs no Vinkelas,

„jaunu zaķi raudam, bet tā kā tas notika ciemata tuvumā,
tad domāju, ka viņš nokļuvis kaķa nagos un steidzos turp,
lai pēdējam samaksātu ar šāvienu. Bet kaķa vietā es ie-

raudzīju vecu zaķi sēžot zaķēnam priekšā un abām priekš-

kājām bez mitēšanās to pļaukājot pa vienu vaigu un pa

otru, tā kā nabaga dzīvnieciņš bija jau pavisam paguris.
Bet tad vecajam vajadzēja arī izpirkt savu ļauno darbu ar

dzīvību."

Ne pie viena cita savvaļas dzīvnieka nav novērots tik

daudzi kroplu jaunpiedzimušo, kā pie zaķa. Zaķi ar divi

galvām, vai vismaz divkāršu mēli, vai arī ar ārā izliektiem

zobiem nav nekāds retums.

Jaunā zaķu ģimene tikai ne labprāt atstāj to apga-

balu, kur piedzimusi. Brāļi un māsas neaizklīst tālu viens

no otra, kaut arī katrs rok savu nometni. Vakariem viņi
sadodas kopā barību meklēt, rītos iet kopā uz nometni, un

tā viņu dzīve rit un ar laiku top īsti priecīga un jautra,
līdz kāmēr viņi ir kļuvuši pusaudži. Tad viņi šķiras. Pēc
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piecpadsmit mēnešiem viņi ir pieauguši, bet vaislai derīgi

jau pirmā dzīvības gadā. Septiņi vai astoņi varētu būt

lielākais gadu skaits, kādu zaķis pie mums sasniedz, bet ir

piemēri, ka zaķi vēl uz ilgāku laiku izbēguši no visiem va-

jātājiem un nebūt vēl nenobeidzas aiz vecuma nespēka.

Pagājušā gadusimteņa pirmā ceturksnī manā dzimtenē

starp medniekiem bija plaši pazīstams kāds zaķu tēviņš.
Mans tēvs viņu bij pazinis kopš astoņiem gadiem. Vienmēr

gudriniekam bij izdevies izbēgt no visām vajāšanām. Tikai

kādā ļoti bargā ziemā manam tēvam izdevās viņu nošaut

uzglūnot no paslēptuves. Nosverot izrādījās, ka viņš bija
sasniedzis satoņpadsmit mārciņas lielu svaru.

Par pareizām un nepareizām zaķu medībām ir sarak-

stītas veselas grāmatas, un tāpēc mans nolūks nevar būt,

apskatīt še dažādus medību veidus. Pēc manas saprašanas,
vislielāko prieku medniekam sagādā dzīšana un uzglūnē-
šana. Tas vienmēr liek gaidīt ar lielu interesi un ir vis-

vairāk mednieka cienīgs darbs. Dzenot, medniekam rodas

izdevība pierādīt sevi par īstu mednieku, un uzglūnot viņš
smeļas dažu pamācību, jo tad dzīvniekus vispār, ne tikai

zaķus vien, sastop tā sakot, vēl viņu mājas dzīvē un var no-

vērot viņu izturēšanos, kad tie jūtas pilnīgi netraucēti un

bez rūpēm. Dažs mednieks skaita par labāko no visām me-

dībām uzglūnēšanu mežā, jo tas saldākais, proti, cerība,
te medniekam ir uzticama, nešķirama biedrene.

Gūstā zaķi viegli apdzīvojas un pierod tūlīt pie tās pa-

šas barības, kādu dod trušiem, bet tomēr ir ļoti vārīgi un

viegli nobeidzas. Ja viņiem nedod nekad zaļumus, bet tikai

salmus, maizi, auzas un ūdeni, tad viņi dzīvo ilgāk. Ja jau-
nus zaķus saliek kopā ar veciem, tad pēdējie pirmos parasti
nokož. Citiem nespēcīgiem dzīvniekiem reti kad klājas
labāk: savā zaķu audzētavā es atradu nokostu, pa pusei

apēstu žurku. Ar jūras cūciņām zaķi satiek labi, ar tru-

šiem un baltajiem zaķiem viņi pārojas un dod krustojumus,
kuri savukārt ir arī auglīgi. Kopš nesena laika arī Vācijā

piegriež lielāku uzmanību zaķu un trušu audzēšanai un sa-

sniedz panākumus, kuri audzētāju apmierina.
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Jaunībā saķerti, zaķi tā pierod pie cilvēka, ka nāk paši
klāt uz saucienu, ņem no rokām barību un, neskatoties uz

savu muļķīgumu, mācās izpildīt kādus veiklus paņēmienus,
turpretim veci paliek muļķi vienmēr un laikam gan nepie-
rod pie sava kopēja. Sagūstītie ir patīkami un mundri,
bet tomēr paliek arvien bikli. „Izskatās smieklīgi," saka

Lenčs, „ja kādā zaķa aizgaldā ieiet ar balta papīra loksni

vai citu tamlīdzīgu priekšmetu. Zaķis zaudē pavisam līdz-

svaru un kā traks lec metriem augstu gar sienām. Bet at-

kal zaķi arī maz pamazām pierod pat pie saviem visniknā-

kajiem ienaidniekiem. Mežzinim Fuksam Lejasfrankas
Vildenbergā bija pieaudzis pieradināts zaķis, kurš ar me-

dību suņiem gulēja kopā vienā migā un bija tādā mērā ie-

mantojis kāda medībām ļoti nederīga jauna vistu suņa lab-

vēlību, ka pēdējais izrādīja savu draudzību, laizdams zaķi
un taml., kaut gan zaķis ar viņu un citiem suņiem nereti

apgājās diezgan neuzmanīgi, jo bungāja tiem pa galvu un

muguru, kā arī te ar vienu, te ar otru suni ēda kopā no

viena trauka. Kā ievērības cienīgu novērotājs piebilst vēl,
ka minētais zaķis vislabāk ēdis visādu gaļu un tikai tad, ja

gaļas nav bijis, ņēmis zaļu barību. Teļu un cūkas gaļa, aknu

un speķa desas viņu tā iepriecinājušas, ka viņš tieši dejojis,
lai tikai gūtu šos gārdumus.

Par zaķa derīgumu un kaitīgumu valda dažādi ieskati

atkarībā no tā, vai spriež no saimnieciskā vai no mednieku

viedokļa. Bezpartejiskam tiesnesim zaķis katrā ziņā jā-

atzīst par kaitīgu dzīvnieku un tas drīkst apgalvot, ka za-

ķis patērē vismaz divreiz tik daudz, cik par viņu var da-

būt tirgū. Lielākā mūsu tēvijas novadu daļā tas mazāk jū-

tams, tamdēļ, ka zaķis dzen kārumus visur un viņa po-

stījumi nāk uz lielāku apgabalu, bet viņa nodarītos zaudē-

jumus nevar apstrīdēt. Ka zaķu apdzīvotos līdzenumos, kur

meža maz vai nav pavisam, taisni pie labākajiem lauku un

dārza augļiem šos zaudējumus nevar saukt par izdomātiem,
tas būs skaidrs ikkatram, kam bijusi izdevība dziļāk ie-

skatīties lietas apstākļos. Pēc mūsu pamatīgiem novēro-

jumiem zaķis tīko pēc vislabākajiem, vismaigākajiem ba-

rības augiem, kā āboliņa un runkuļiem, kāpostiem, it īpaši
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arī pēc sakņu augiem un tāpat arī pēc tikko iestādītiem au-

giem taisni tad, kad tie vēl aug, ēd ļoti labprāt miežu un

auzu vārpas un rāda arī zaudējumus caur labībā ejošiem ce-

liņiem, kuri rodas nokožot un nomīņājot stiebrus, šie zau-

dējumi, zaķiem stiprāk savairojoties, var būt pat ļoti sa-

jūtami, bet ja zaķu ir mērenā daudzumā, kā tas ir mūsu

tēvijas novados, tad zaudējumus nemana. Jo tā kā zaķis
ir kārumnieks, izvēlīgs un nemierīgs, tad viņš mīl šur un

tur ieēst tikai pa drusciņai, neuzkavējas arī ilgāk vienā

un tanī pašā vietā viens pats, un tamdēļ viņa posta darbi

neaprobežojas, tā sakot, ar vienu tīrumu, bet, izplatīda-
mies uz plašu apgabalu, kādā vienā atsevišķā vietā nav tik-

pat kā manāmi.

Ja nu arī zaķa kaitīgumu varētu uzskatīt par pierā-

dītu, ar to nebūt nav teikts, ka viņu vajaga izskaust. Mūsu

zemnieki un malu mednieki jau tā rūpējas par zaķu skaita

samazināšanu, un tie, kuriem zaķis kļūst acīmredzot kai-

tīgs un nepatīkams, var viņa skaitu pēc patikšanas mazi-

nāt. Ar lielgruntniekiem, kuri medību priekus vērtē aug-

stāk, nekā to, ko zaķi uz viņu zemes gabala apēd, vispār

nav panākama skaidrība, bet arī tiem, kuri izsakās par šī

grauzēja nesaudzīgu izskaušanu, var iebilst, ka medību iz-

prieca un garšīgais zaķa cepetis taču arī pelna ievērību.

Tamdēļ es atrodu par pilnīgi saprotamu, ka lielgruntnieki

patlaban ar nesalīdzināmi lielāku rūpību kā agrāk veicina

zaķu vairošanos.

Bez tiešām vērtīgās zaķu gaļas izlieto arī viņa ādu.

No spalvām notīrītas un ģērētas zaķu ādas pagatavo kurpes
un kādu pergamentu, vai arī izlieto to līmes pagatavošanai.
Veclaiku ārstniecības mākslā ievērojama loma piekrita zaķa
spalvai, taukiem, smadzenēm, pat kauliem, ja, pat mēsliem,
un vēl šodien māņticīgi ļaudis lieto jancīša ādu un taukus

pret slimībām. Zaķim tad arī ilgāku laiku bij tas gods.
skaitīties par apburtu radījumu. Celiņus, kurus viņš izkož

augstā labībā, skaita par raganu darbu un apzīmē par ra-

ganu tekām.

Alpu zaķis, kuru bieži sauc arī par balto

zaķi (Lepus timidus), noteikti atšķiras no lauku zaķa pēc
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ķermeņa būves un dabas. „Viņš ir," saka Ču d i (Tschudi),
„mundrāks, dzīvāks, pārgalvīgāks, viņam ir īsāka, apaļāka,
vairāk velvēta galva, īsāks purns, mazas ausis, platāki vaigi,
pakaļkājas garākas, kāju apakšas klātas ar biezāku spalvu,
ar dziļi šķeltiem, plati izplēšamiem pirkstiem, kuri apbru-
ņoti gariem, asiem, līkiem, viegli ievelkamiem nagiem. Acis

nav sarkanas, kā slimīgajām balto trušu, balto vāveru un

balto peļu pasugām, bet tumšāki brūnas, kā lauku zaķim.
Parasti Alpu zaķis ir drusku mazāks par lauku zaķi."

Pēc maniem novērojumiem baltais zaķis met spalvu
tikai vienreiz, un proti, pavasarī, kāmēr savu ziemas ģērbu
viņš iegūst tā, ka vienādi tumšbrūnais vasaras ģērbs uz

rudens pusi vienkārši izbalo. Tāpat kā ledus lapsai un ser-

muļam, spalva aug arī pēc izbalošanas, un tamdēļ jo dzi-

ļāka ziema, jo biezāks ir kažoks, kāmēr tad pavasarī, kad

sāk augt jauna spalva, vecā pamazām izkrīt. Skatoties

pēc apvidus un apstākļiem, spalvas izbalošana var notikt

agrāk vai vēlāk, bet spalvas mešana rudenī, kā to domā

Čud i, protams nenotiek. Izbalošana notiek no apakšas
uz augšu tādējādi, ka papriekšu kļūst baltas kājas un pēc

tam mugura. Pie manis novērotā dzīvnieka tā iesākās

desmitā oktobrī un līdz mēneša beigām bija pavirzījusies
tik tāļu, ka kājas līdz ceļiem vai locītavām, pakausis un

cisku pakaļējā daļa bija jau balti, kāmēr pārējā ķermeņa
spalva, kaut gan izskatījās gaišāka kā sākumā, bet tieši

vēl nebija mainījusi krāsu. Ap šo laiku āda izskatījās tā,
itkā tā būtu pārklāta ar caurspīdīgu, baltu mežģiņu segu.

Novembrī baltā krāsa ārkārtīgi ātri pieņēmās un turklāt

vienlīdzīgi pa visu virspusi, turpretim pelēkā vēl palikusē

vasaras krāsa pazuda arvien vairāk un vairāk un baltā

visur ieņēma agrākās krāsas vietu. No spalvas izkrišanas

nekas nebija manāms.

„B all ai s zaķi s," ziņo Ču d i tālāk, „ir droši sa-

stopams visu Alpu kantonu augstumos un parasti viņš ir

tikpat bagāts skaitā, kā brūnais apakšējā joslā. Vislabāk

viņš uzturās starp egļu robežu un starp mūžīgo sniegu, ap-

mēram vienā augstumā ar balto irbi un murkšķi, starp
1600 līdz 2600 metriem virs jūras, bet bieži viņš staigā arī
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daudz augstāk. Lēmans (Lehmann) redzējis kādu zaķi
tuvu pie Veterhorna augšējās virsotnes, 3600 metri virs

jūras. Bārga ziema viņu nodzen drusku lejāk Alpu mežos,
kuri viņam sniedz zināmu aizsardzību un brīvu vietu ga-

nībām, tomēr zemāk par 1000 m virs jūras līmeņa viņš
labprāt nenolaižas un, tiklīdz tas ir iespējams, aiziet atkal

atpakaļ savos iemīļotos augstumos.
Vasaru mūsu dzīvnieciņš pavada apmēram šādi: viņa

pastāvīgā nometne atrodas kādā alā starp akmeņiem vai

zem guļus augošām vai punduru priedēm. Te tēviņš pa-

rasti guļ izceltu galvu un stāvām ausīm. Mātīte turpre-
tim ir paradusi likt galvu uz priekškājām un atliekt ausis

atpakaļ. Agri no rīta vai vēl biežāk jau naktī abi atstāj
nometni un tad ganās saulainajos zāles klajumos, pie kam

ausis parasti kustās un deguns ošņā visapkārt, vai tikai

kāds no viņu daudzajiem ienaidniekiem nebūtu kur tu-

vumā. Viņa mīļākā barība ir daudzās āboliņa sugas, rasu

klātās kumelītes, pelašķi un vijolītes, pundurvītoli, zalkšu

kārkla miza, kāmēr verbenu un ģerāniju pudurus, kuri arī

viņam liekās ģiftīgi, viņš neaizskar pat tādās ziemās, kad

barības pavisam maz. Kad viņš paēdis, tad visā garumā
nogulstas siltajā zālē vai uz kāda saules apspīdēta akmeņa,
kur to nevar tik viegli pamanīt, jo viņa krāsa ir vienāda

ar zemes krāsu. Ūdeni viņš lieto tikai reti. Pret vakaru

viņš iet ganīties otrreiz, gan arī pastaigājas līdz klintīm

un pa ganībām, bieži paceldamies augsti uz pakaļkājām.
Tad atgriežas atpakaļ savā nometnē. Nakti viņam uzbrūk

lapsas, seski un caunes. Dažs krīt nagos arī Alpu lielajiem

plēsīgajiem putniem. Nesen Apencelles kalnos kāds eglē

glūnēdams akmeņu ērglis notvēra bēgošu zaķi medniekam

acu priekšā un aiznesa gaisā.
Ziemu bieži jācieš liels trūkums. Ja balto zaķi pār-

steidz sniegs pirms biezākā ziemas ģērba uzvilkšanas, tad

viņš vairākas dienas neiziet no savas akmens vai krūma

apakšas un cieš badu un salst. Tāpat viņš paliek arī uz

lauka guļot, ja pārsteidz stipra sniega krišana. Tāpat kā

rubeni un irbes, arī viņš ļaujas iesnigties, nereti līdz 60

centimetri dziļi, un iznāk laukā tikai tad, kad sals ir sniegu
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padarījis tik cietu, <kā tas viņu nes. Lidz tam viņš sniegam
apakšā izkasa brīvu vietu un grauž alpino augu lapas un

saknes. Ja ziema iestājusies pilnīgi,viņš meklē nabago

Alpu apgabalu zāles un mizas. Ļoti bieži Alpu zaķi šinīs

gada laikos iet arī pie augstāk kalnos stāvošiem siena šķū-
ņiem. Ja viņiem izdodas ielēkt sienā, tad viņi tur paliek
uz dzīvi.

Tikpat dedzīga uz vairošanos kā parastais zaķis, zaķu
mātīte katru reiz atnes divi līdz pieci mazuļus, ne lielākus

par labām pelēm, ar baltu plankumu pierē un jau otrā

dienālēkā mātei līdz un drīz vien ēd jaunus zāļajus. Pirmās

dzemdības parasti iekrīt aprilī vai maijā, otrās jūlijā vai

augustā. Ir gandrīz neiespējams novērot ģimenes dzīves

gaitu, jo osme dzīvniekam ir smalka un mazuļi ārkārtīgi
labi prot paslēpties ikkatrā spraugā un akmeņu alā.

Parastā zaķa krustošanos ar Alpu zaķi un bastardu

radīšanu apstiprina sīki pētījumi. Tā janvārī Zernfas

ielejā nošāva kādu, kurš no galvas līdz priekškājām bija
brūni sarkans, bet pārējā ķermeņa daļa bija tīri balta,
Ammonā pie Valenes ezera četrus gabalus, visus vienas

mātes bērnus, no kuriem diviem priekšējās, diviem paka-
ļējās ķermeņa daļas bija tīri baltas, pārējās brūni pelēkas.
Bernas Emenas ielejā kāds mednieks ziemā nošāva zaķi,
kuram bija ap kaklu balts gredzēns, baltas priekškājas un

balta piere." Pēc personīgiem novērojumiem es varu ap-

stiprināt, ka vismaz gūstā abas zaķu sugas sajaucas viena

ar otru auglīgi. Kāds sniega zaķis, kuru es kopu ilgāk kā

gadu, otrā jūnijā atnesa trīs mazuļus, kuri bija krustojums

starp viņu un lauku zaķi. Es piegāju klāt, kad dzīvnieks

bija tikko dzemdējis un nolaizīja mazuļus sausus. Māte

viņus ļoti izveicīgi apsedza abām kājām, tā kā tikai pama-

tīgi ieskatoties varēja viņus ieraudzīt. Visi trīs mazie

auga un palika dzīvi, tomēr vēlāk es viņus pazaudēju no

acīm, un par viņu turpmāko dzīvi es nekā nevaru teikt.
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Trusis (Lepus cuniculus) atšķiras no īstā zaķa ar

daudz mazāku augumu, slaikāku uzbūvi, īsāku galvu, īsā-

kām ausīm un īsākām pakaļkājām. Dzīvnieka ķermeņa
garums ir 40 centimetri, no kuriem 7 centimetri nāk uz

asti, veca tēviņa svars 2 līdz 3 kilogrami. Auss īsāka par

galvu, un ja viņu noliec, tā nesniedzas līdz purnam. Aste

vienkrāsaina, augšā melna un apakšā balta, pārējais ķer-
menis segts ar pelēku spalvu, kurai augšā dzeltēnbrūna,

priekšā sarkāndzeltēna un uz sāniem un ciskām gaiša rū-

sas krāsa. Uz vēdera, rīkles un kāju iekšpusē krāsa pār-

iet baltā. Kakla priekša dzeltēni rūsbrūna, kakla augša,

tāpat arī pakausis, vienādi rūsas sarkans. Mainīgās sugas

liekas retākas, kā pie lauku zaķa.
Gandrīz visi dabaspētnieki pieņem, ka sākumā truša

dzimtene bijusi Dienvidus Eiropa un ka visās zemēs uz zie-

meļiem no Alpiem viņš ievests. P1 mi j s viņu piemin zem

Cuniculus nosaukuma, Aristotels viņu sauc par Da-

sypus. Visi vecie rakstnieki apzīmē Spāniju par viņa tē-

viju. Strabons saka, ka no Baleariem viņš esot atnā-

cis uz Itāliju. P1 mi j s apgalvo, ka Spānijā viņš dažreiz

neskaitāmi savairojoties un Balearos radot badu, iznīci-

nādams sējumus. Salu iedzīvotāji izlūdzās no ķeizara Au-

gusta kareivjus palīgā pret šiem dzīvniekiem, un trušu ķē-
rājus tur ļoti meklēja.

Tagad savvaļas trusis, kuru dažādās vietās dažādi sauc,

ir izplatīts visā Dienvidus un Vidus Eiropā un dažās vietās

sastopams ļoti bieži. Vidusjūras zemēs tas piemājo ar-

vien visvairāk, kaut gan tur nepazīst nekādu saudzēšanu

un vajā viņu katrā gada laikā.*)
Trusis tīko pēc paugurainiem un smilšainiem apgaba-

liem ar aizām, klinšu spraugām un zemiem krūmiem, vārdu

sakot, pēc vietām, kur viņš var vislabāk noslēpties un pa-
tverties. Piemērotās, vislabāk saulainās vietās še viņš ie-

rīko diezgan vienkāršas alas, labprāt sabiedrībā, bieži ve-

*) Viņš pie mums ir sastopams arī austrumfrīžu salu kāpās. Ir to-

mēr pieradīts, ka viņš te sakumā ievests un vēlāk pārgājis savvaļas dzīvi.

Izdevēja piezīme.
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selām kolonijām. Mītne sastāv no diezgan dziļi ietaisītas

kameras un leņķī liektām ejām, no kurām katrai ir atkal

vairākas izejas. Ar daudzo staigāšanu iekšā un ārā tās

parasti diezgan paplašinātas, bet īstā eja ir tik šaura, ka

viņas apdzīvotājs tikko var izlīst cauri. Katram pārim ir

savs dzīvoklis un viņš tanī necieš nevienu citu; bet bieži

savienojas gan vairāku alu ejas. Savā alā paslēpies trusis

pavada gandrīz visu dienu, ja vien krūmi alai apkārt nav

tik biezi, ka viņš varētu uzmeklēt barību gandrīz nema-

nīts. Tiklīdz pienāk vakars, viņš iziet ganībās, bet ļoti uz-

manīgi, ilgāku laiku pirms alas atstāšanas pārliecinājies

par drošību. Ja tas mana briesmas, tad biedina savus ceļa
biedrus, stipri piesperdams pakaļkājām, un tad visi stei-

dzas cik ātri vien iespējams atpakaļ savās alās.

Truša kustības ievērojami atšķiras no zaķa kustībām.

Pirmā acumirklī viņš pārspēj to ātrumā, vienmēr izveicībā.

Viņš prot meistariski mest cilpas un viņa medībām ir vaja-

dzīgs ļoti labi iedresēts dzinējs suns un arī labs šāvējs. Bū-

dams nesalīdzināmi blēdīgāks un viltīgāks par zaķi, viņš
ganībās pavisam reti ļauj medniekam pielīst sev klāt, un

gandrīz vienmēr prot briesmās vēl atrast kādu paslēptuvi.
Ja viņš gribētu skriet taisni prom, tad katrs vidējs suns

varētu viņu sagūstīt drīz vien, bet viņš meklē glābiņu vi-

sādos krūmājos, klinšu spraugās un alās un parasti izbēg
no saviem vajātājiem. Redze, dzirde un osme ir tikpat

smalkas, varbūt vēl smalkākas, kā zaķim. Viņam piemīt
daži teicami tikumi. Viņš ir sabiedrisks un uzticīgs, mātes

kopj savus bērnus ar dedzīgu mīlestību, bērni ļoti godā ve-

cākus un it īpaši augsti ciena veselas sabiedrības ciltstēvu.

Februārī un martā sākas trušu riesta laiks. Kā jau mi-

nēts, pāris turas uzticīgi kopā, vismaz daudz uzticīgāki,
kā zaķu pāris, tomēr nevar apgalvot, ka trusis dzīvotu mo-

nogamijā.

Tāpat kā zaķene, arī trušu mātīte ir trīsdesmit dienas

grūsna, bet tūlīņ pēc atnešanās viņa cenšas atkal apaugļo-
ties, un tamdēļ viņas pēcnācēju skaits jau gada laikā sa-

sniedz ievērojamu daudzumu. Līdz oktobrim viņa ik pa

piecām nedēļām atnes četrus līdz divpadsmit mazuļus īpašā
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telpa, kuru iepriekš bagātīgi izklājusi ar savu vēdera vilnu»

Dažas dienas mazie ir akli un līdz nākošām mātes radī-

bām paliek siltajā midzenī pie viņas un zīž. Vecā ir ļoti
maiga un atstāj ģimeni, tikai iedama pēc barības. Tad, iz-

lietodama gadījumu, viņa uzmeklē savu laulāto draugu, lai

ar to pabūtu, kaut arī īsu laiciņu, saldā saskaņā. Bet drīz

viņa atgriežas atpakaļ pie savas agrākās mīlas ķīlām un,

upurēdama visas sabiedriskās izpriecas, uzticīgi izpilda sa-

vus mātes pienākumus. Pat vīram nav atļauts ieiet pie ma-

zajiem, jo laikam gan rūpīgā māte zin, ka viņš trakuma

brīdī vai arī aiz pārspīlēta maiguma ir spējīgs laupīt vi-

ņiem dzīvību. Ļauns prāts viņu uz to, protams, neskubina,

jo kad viņš pirmo reiz ierauga savus bērnus, tad, parādī-
dams īstu maigumu, ņem viņus ķepās un abi ar māti pūlās
iemācīt viņiem, kā meklēt barību. Siltajās zemēs mazuļi
jau piektā mēnesī ir spējīgi vaisloties, aukstajās astotā,
bet tikai divpadsmitā mēnesī viņi ir pilnīgi pieauguši.
Pen an s (Pennant) ir pūlējies aprēķināt viena trušu

pāra iespējamo pēcnācēju skaitu. Ja pieņem, ka katra

mātīte vienā gadā atnesās septiņas reizes un katru reizi

astoņus mazuļus, tad pēcnācēju skaits četros gados varētu

sasniegt milzīgo skaitu — 1.284.940 gabalus, ja visi paliek

dzīvi, kas, protams, nebūt tā nav.

Trusis ēd to pašu, ko zaķis. Bet viņš nodara daudz

jūtamākus zaudējumus, kā zaķis, nevien tāpēc, ka noro-

bežojas šaurākā apgabalā, bet arī tāpēc, ka ir ļoti kārs uz

koku mizu un bieži iznīcina veselus apstādījumus. Grūt

ir iedomāties, kādus postījumus spēj nodarīt viena kolonija,

ja viņas iedzīvotāji ir tik auglīgi un ja šai auglībai neliek

kavēkļus ceļā. Sevišķi tas sakāms par truša postījumiem

mežā, par kuriem katrs uzmanīgs mežzinis var nodot

skaidru liecību. No plūšu cera sākot ar dižākiem meža

augiem beidzot, viņa mūžīgi kustīgie grauzēja zobi apdraud
visas jaunas atvases, bet it sevišķi mizu. Kas kokā vā-

vere, tas uz zemes trusis. Viņu nometnes izalo zemi visos

virzienos un jau ar to vien kaitē kokiem, īpaši skuju ko-

kiem ļoti irdenā zemē. Turklāt truši ar savu nemierīgo
dabu aizdzen arī citus meža dzīvniekus, jo kur viņi ir
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ieguvuši virskundzību, tur reti vairs var sastapt zaķus.
Kur viņi jūtās droši, tie kļūst neticami bezkaunīgi. Vīnes

Praterī viņi agrāk dzīvoja tūkstošiem, skraidīja droši arī

pa dienu apkārt un kad viņi ganījās, tad tos nebaidīja ne

saucieni, ne akmeņu mešana. Nekur viņus neaudzē, bet sit

visur, kur vien var, pat vispārējā taupīšanas laikā. Ne-

skatoties uz to, viņus bez freta palīdzības nevar iznīcināt,
tikai ja kādā apvidū ir stipri pievairojušies seski, sermuļi
un akmeņu caune, vai ja tur ir daudz ūpju un citu pūču,
tad mana, ka viņu skaits samazinājās. Caunes seko vi-

ņiem pat alās, un tad viņi gandrīz vienmēr ir pagalam,
vai arī ūpji ķer viņus naktī ganībās. Gaļa ir balta un

garšīga, ādu izlieto tāpat kā zaķa ādu.

Mūsu pieradinātais trusis, kuru tagad audzē dažādās

krāsās, bez šaubām ir savvaļas truša pēcnācējs, jo pēdējo

var īsā laikā pieradināt, un pirmais kļūst pilnīgi mežonīgs
nedaudz mēnešu laikā, un tad tūlīņ atnes mazuļus, kuriem

ir savvaļas truša krāsa.*) Mainīgās sugas ir sudraba,
krievu un Angoras jeb zīda trusis. Pirmais ir

lielāks par mūsējo, parasti zilganpelēkā krāsā ar sudra-

bainu vai tumšu nokrāsu. Krievu trusis ir pelēks, galva

un ausis brūni un atšķirās ar zemu nokarājošos kakla ādu

zem rīkles. Beidzot, Angoras vai zīda trušam ir īsākas

ausis un ļoti kupla, mīksta spalva; garā cirtainā spalva
bieži sniedzas līdz zemei un viņai ir zīdveidīgs spīdums.
Diemžēl viņš ir ļoti vārīgs un tamdēļ prasa rūpīgu kop-
šanu. Spalva noder smalkiem audumiem, un tamdēļ viņai
ir diezgan liela vērtība.

*) Salīdzini piezīmi 230. lapas pusē.
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Septītā šķira.

Bezzobji (Edentata).

Še aprakstītās šķiras zīdītāju ziedu laiks ir pagājis.
Aizvēsturiskos laikos Brazilijā dzīvoja bezzobji degunradža
lielumā un vēl lielāki; tagadējie šīs šķiras prāvākie priekš-
stāvji daudz ja sasniedz laba vilka lielumu. Starp izmiru-

šajām sugām atradās arī tās, kuras saista patlaban vēl

dzīvojošās dzimtas savā starpā; tagad pēdējās mums liekas

šķirtas viena no otras ar dziļu plaisu. Un tāpat kā sena-

jām, arī dažām no tagadējām sugām tuvojas nenovēršama

iznīcība: viņu dienas ir skaitītas.

Par bezzobju kopējām pazīmēm ar citām šķirām ir

maz ko teikt. Uzkrītošā zobu nabadzība, kas lielākā vai

mazākā mērā parādās pie visiem še piederošiem dzīvnie-

kiem, ir vēl tā svarīgākā pazīme, kas viņus atšķir no pārē-
jiem zīdītājiem. Starp bezzobiem ir atrodami tādi, ku-

riem viņu nosaukums visā pilnībā der, jo pie viņiem ne-

mana no zobiem itin nekā, un visiem pārējiem, kuriem
zobi gan ir, trūkst priekšzobu un ilkņu: visā viņu zobu

sistēmā atrodam tikai vienkāršus dzerokļus. Gadās arī

tādi zobi, kurus mēs varētu apzīmēt par priekšzobiem, jo
viņi atrodas starpžoklī; bet pēc savas uzbūves un izskata

viņi tiktāl saskan ar dzerokļiem, ka visā pilnībā viņus par
priekšzobiem apzīmēt nevar. Ilkņi, kas sastopam i ārkār-

tīgi reti, neatšķiras no dzerokļiem citādi, kā vienīgi ar

savu ievērojami lielāko garumu, un dzerokļiem pašiem ir

cilindrisks vai prizmatisks veids un stāv par gabalu viens

no otra. Viņi sastāv tikai no dentina un cementa bez

kādas emaljas, aug tikai vienreiz un netiek mainīti; bieži
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pat vairāki zobi savienojas par vienu. Apakšā tiem nav

saknei līdzīga izveidojuma, tur ir dobums, kurā atrodas

masa, kas dod zobam pastāvīgu pieaugumu. Zobu skaits,

ja tādi vispār ir, ļoti mainīgs ne tikai pie atsevišķām dzim-

tām, bet pat pie vienas galvenās grupas dažādām sugām;
dažiem ir tikai divdesmit, bet citiem tuvu pie simts zobu.

Pretēji zobiem, nagi mūsu dzīvniekiem attīstīti ļoti
īpatnēji. Pirksti reti kad spēj pilnīgi brīvi kustēties, bet

viņiem ir vienmēr nagi, kas galus pilnīgi ietver un jau

tāpēc vien atšķiras no īsto grauzēju nagiem. Tie ir vai nu

ļoti gari, stipri līki un sāniski plakani, vai arī īsāki, plati,

gandrīz lāpstai līdzīgi, pirmajā gadījumā kāpelēšanai, bet

otrā — rakšanai un kārpīšanai derīgi.
Visi bezzobji ir bijuši un arī vēl tagad ir tropisko

zemju apdzīvotāji Vecā un Jaunā pasaulē, bet sevišķi plaši

izplatīti viņi ir pēdējā. Āfrika un Āzija uzrāda maz sugu;

Dienvidus Amerikā turpretim nesalīdzināmi lielāka dažā-

dība. Pirmajās sastopamas tikai divas radniecīgas ģintis,

pēdējā visas dzimtas, ieskaitot arī jau agrāk izmirušās

sugas, kuras pa daļai apvienotas īpašā dzimtā. Kā tagad

dzīvojošie, tā arī izmirušie atšķiras, atkarībā no dažādas

ķermeņa būves, arī savā dzīves veidā ļoti stipri viens no

otra. Daži dzivo tikai kokos, lielākā daļa turpretim uz

zemes, slēpdamies mītnēs apakš zemes un meklēdami savu

barību pa naktīm; pirmie ir kāpelētāji, otrie racēji; pirmie

pa lielākai daļai pārtiek no lapām un augļiem, otrie gal-
venā kārtā ir kukaiņu medinieki šī vārda tiešā nozīmē.

Garīgi truli viņi liekas visi esam, un arī šinī ziņā pelnī-

juši, ka tiem ierāda zemāko vietu starp visiem nagu dzīv-

niekiem.

Kā pirmo varam nostādīt sliņķu dzimtu (Brady-

poda), jo nedaudzām še piederošām sugām vēl piemīt vairāk

kopēja ar citiem nagu dzīvniekiem, kā pārējām dzimtām.

Salīdzinot ar līdz šim jau apraksītiem, kā arī ar lielāko

daļu turpmāk vēl aprakstāmiem zīdītājiem, sliņķis, pro-

tams, atstāj ļoti zema, dumja un kūtra, cilvēka acīs tiešām
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nožēlojama radījuma iespaidu, it kā būtu kāda untumaina

dabas rotaļa vai kāds to pilnīgo būtņu izķēmojums, kuras

daba arī radījusi.
Par augstāk stāvošiem es uzskatu divpirkstai-

no s sliņķus. Viņiem raksturīgi gari, tievi locekļi, kas

apbruņoti priekšējie ar divi, pakaļējie ar trīs sirpveidī-

giem, sāniski plakaniem nagiem, gara, mīksta spalva bez

viļņveidīgās spalvas, zobi un niecīgs kakla skriemeļu skaits.

Unav s jeb divpirkstainais sliņķis (Brady-

pus didactvlus) no Gvianas un Surinamas sasniedz garumā

apm. 70 cm. Garā spalva uz sejas, galvas un pakauša

bālgani olivzaļa, uz paša ķermeņa olivpelēka, uz muguras,
kur ta sabozta, tumšāka, uz krūtīm, priekškājām un ple-

ciem, kā arī gurnu apakšējā daļā —
olivbrūna. Otrā ģintī

apvieno trīspirkstainos sliņķus. Viņu locekļi
diezgan īsi un spēcīgi, un kā priekšējie, tā arī pakaļējie
apbalvoti trim, sāniski ļoti stipri saplacinātiem sirpveidī-

giem nagiem. Brazilijas ai jeb trīspirkstainais

sliņķis (Bradvpus tridactvlus) ir 52 cm garš, no ku-

riem 4cm nāk uz asti. Abpus mugurai no pleciem līdz pat
astei stiepjas plata, vairāk vai mazāk uzkrītoša iebrūna

strīpa. Pārējā spalva ir iesarkani bālā pelnu krāsā, uz

vēdera sudrabpelēka.

Sliņķi izplatīti tikai Dienvidus Amerikā. Tie lielie

meži mitrajos līdzenumos, kur augu valsts sasniedz savu

augstāko attīstību, ir šo ievērojamo radījumu dzīves vieta.

Jo vientuļāks, tumšāks un ēnaināks mežs, jo necaurejamāki

biezokņi, jo piemērotākas liekas šādas vietas mūsu ne-

attīstītajam dzīvniekam. Arī viņš ir īsts koku apdzīvo-

tājs.
Šie kūtrie radījumi pavada savu garlaicīgo, kluso

dzīvi apvienojušies, ja daudz, tad ģimenēs ar nedaudz lo-

cekļiem, lēnām kāpdami no zara uz zaru. Salīdzinot ar

viņu kustībām pa zemi jāsaka, ka kāpelē tie samērā veikli.

Garās rokas tiem atļauj tāļu ķert un varenie nagi bez

pūlēm turēties cieši pie zara. Katrā ziņā viņi kāpelē pavi-
sam citādi, kā visi pārējie koku dzīvnieki. Ķermenis tiem

karājas uz leju un savām garajām rokām tie sniedzas pēc
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zara, pieķeras ar nagu palīdzību un mierīgā garā virzās uz

priekšu no zara uz zaru, no koka uz koku. Tomēr izliekas

viņi kūtrāki, nekā patiesībā ir. Būdami nakts dzīvnieki,

tie, zināms, pavada cauras dienas bez kustēšanās, bet jau
krēslai iestājoties top mundri, un tad cauru nakti tie klejo

apkārt lai nu gan lēni, tomēr ne laiski, noiedami lielākus

vai mazākus gabalus, skatoties pēc vajadzības. Viņi pār-

tiek tikai no pumpuriem, jauniem dzinumiem un augļiem,
un ūdens vietā tiem pilnīgi pietiek ar bagātīgo rasu uz

koku lapām, ko tie nolaiza. Kamēr koks dod viņiem pie-
tiekoši barības, viņi to neatstāj. Krāšņā meža mala, kas

stiepjas gar upēm un nepārtraukti sniedzas arī dziļi meža

iekšienē, sastāv no kokiem, kuru kroņi savā starpā cieši

savijas un dod mūsu dzīvniekam iespēju pārcelties no vie-

nas vietas uz otru, nesperot nebūt kāju uz zemes. Bez

tam tiem vajadzīgs tikai neliels ganību gabals, jo tas ne-

lielais lapu daudzums, kas viņiem nepieciešams barībai,

nav ne tuvu salīdzināms ar to audzelību, kādu sliņķa ap-

dzīvotos mežos varam novērot.

Zeme šiem nožēlojamiem koku vergiem sveša. Viņu
gaita ir smaga sava ķermeņa vilkšana. Izstieptiem locek-

ļiem un uz elkoņiem atbalstīdamies viņi pamazam virza

uz priekšu vienu kāju pēc otras, un tā bīda visai lēnām arī

visu ķermeni uz priekšu; vēders tad velkas gandrīz pa zemi,

kakls un galva pastāvīgi un lēni grozās no vienas puses

uz otru, itkā tiem vajadzētu sagādāt šī nevarīgā radījuma

ķermenim līdzsvaru. Kāju pirksti ejot tiek izliekti uz

augšu un nagi ieliekti uz iekšu; tā tad atbalstam pieskaras

tikai kājas ārējā mala un gandrīz vienīgi leteņi. Sapro-

tams, ka tādai kustībai jānotiek neticami lēni. Būtu jā-

domā, ka šis radījums nespētu izglābties, ja tas nejauši
būtu iekritis ūdenī. Bet sliņķis peld labi un tiek uz

priekšu pat ātrāk nekā kāpelējot, tura galvu augsti izceltu

virs ūdens, samērā viegli šķeļ viļņus un tiešām sasniedz

atkal sauszemi. Bet s (Bates) un Uo 11 es s (VVallace)

novērojuši kādu sliņķi, .kurš peldējis pār upi tādā vietā,

kur viņa bijusi vairāk kā 300 jardu plata. No tam redzams,
ka sliņķa vārds, lai cik pareizs viņš arī pamatā nebūtu,
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attiecināms tikai uz mūsu dzīvnieka iešanu; kokos, kā

mēs redzējām, viņš nemaz tik kūtrs nav, kā to agrāk do-

māja, maldināti no pirmo novērotāju pārspīlētiem nostā-

stiem. Ir jāapbrīno, cik droši dzīvnieks kāpelē. Sliņķis
var pieķerties ar vienu kāju pie augstāk stāvoša zara un

tad droši tanī brīvi nokārties uz leju, un tad dzīvnieks ar

vienu kāju nevien notur visu miesas svaru, bet uzvelkas

arī augšup līdz atbalsta punktam. Tomēr sliņķis arvien

lūko, lai drošs atbalsta punkts būtu visiem viņa locekļiem
un gandrīz baidās kāju palaist, pirms kā nav atradis, kur

viņai droši pieķerties.

Sevišķi grūt ir noņemt sliņķi no zara, ja tas cieši pie-

ķēries. Kāds indiānis, Šombur g ka (Schomburgk) pa-

vadonis, pamanīja trīspirkstainu sliņķi atdusamies uz

kādas ricoforas saknēm. Bet dzīvnieku saķert bija vieglāk,
nekā to patiesi saņemt gūstā. Likās neiespējami dzīvnieku

noņemt no saknēm, kur tas bij cieši pieķēries nagiem. Ti-

kai tad, kad abas priekškājas, kuras ar saviem asajiem, uz

āru stāvošiem nagiem ir arī viņa vienīgais aizsargāšanās
līdzeklis, bija viņam sasietas, trīs indiāņiem velkot no visa

spēka izdevās viņu no koka atraut.

Guļot un atpūšoties sliņķis ieņem līdzīgu stāvokli pa-

rastajam. Visas četras ķāja3 viņš piebīda cieši vienu pie

otras, saliec ķermeni gandrīz gluži līku un noliec galvu
uz krūtīm, bet ne tā, lai tā gulētu uz krūtīm vai atbalstī-

tos. Tikai izņēmuma gadījumos viņš mēģina priekškājām
satvert kādu augstāku zaru, tad pavelk ķermeni uz augšu
un atsmezas varbūt ar muguru pret kādu citu zaru.

Cik nejūtīgs šis dzīvnieks liekas būt badu un

slāpēm, tikpat jūtīgs viņš ir pret mitrumu un ar to saistīto

vēsumu. Pat sīks lietutiņš piespiež viņu bēgt pēc iespējas
ātri zem visbiezākā lapu jumta. Lietus laikā viņn dažreiz

dienām ilgi karājas noskumis un nožēlojams vienā un tan!

paša vieta, un droši vien notekosais ūdens viņu vislielākā

mērā apgrūtina. Tikai ļoti reti, parasti tikai vakaros vai

rītam iestājoties, vai ari kad viņu aiztiek, var dzirdēt

slinka balsi. Ta nav skaļa un sastāv no Žēlas, vienmuļīgas,

smalkas, isas un griezīgas skaņas, kuru daži atdarina,
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bieži atkārtodami citu pakaļ citai skaņu i. Dienu dabū dzir-

dēt ja daudz, tad dziļu sliņķa nopūtu. Ejot vai kūleņojot
pa zemi viņš nekliedz pat tad ne, ja to ārkārtīgi karina.

No iepriekš sacītā varam spriest, ka sliņķu gara spē-

jas nevar būt augsti attīstītas. Maņas arī liekas būt tāpat
trulas. Acis ir dumjas un neizteic nekā, tā kā nevienam

citam zīdītājam; ka dzirde nav sevišķa, to liecina niecīgā,
un apslēptā ārējā auss; par viņa taustes trulumu ir varē-

juši pārliecināties vairākkārt; par osmi mēs nezinām nekā

ko teikt, un vienīgi garšai vajadzētu būt gan zināmā mērā

attīstītai. Ļoti zemas ir sliņķu garīgās spējas. Viņus
apzīmē par vientiesīgiem, bet ar to grib sacīt, ka viņi vis-

pār nav spējīgi ne uz kādu garīgu saviļņojumu. Bet tik

zemu, kā lielākā novērotāju daļa šos dzīvniekus iedomājas,

viņi tomēr nestāv. Arvien neiedomā, ka mums darīšana

ar nakts dzīvniekiem, par kuru spējām nevar taisīt ne-

kādus slēdzienus, novērojot tos dienas laikā. Tas sliņķis
guļ, kuram šāds vārds ir dots; kad viņš ir nomodā un dar-

bojas, tad kustas nelielā noslēgtā riņķī, bet to viņš tad arī

pietiekoši pārvalda. Viņa maz attīstītās smadzenes nav

pietiekošs pamats aptverošākai izpratnei vai dziļākām do-

mām un jūtām; bet ka viņam priekš savas apkārtnes un

tanī pastāvošām attiecībām trūkUi saprašanas, ka viņš ne-

pazītu nedz mīlestību, nedz naidu, ka neizrādītu draudzību

uz sev līdzīgiem vai ienaidu pret citiem dzīvniekiem, ka

viņš nebūtuarī spējīgs iedzīvoties arī jaunos apstākļos, kā

to mēdz apgalvot, tad tas gan nebūs pareizi.

Var jau iepriekš teikt, ka sliņķi atnes tikai vienu

bērnu. Pēdējais ir pilnīgi spalvām klāts, ja, viņš ieronas

pasaulē pat jau ar diezgan attīstītiem pirkstiem un na-

giem, un tūlīņ pēc dzimšanas ķeras ar nagiem pie mātes

garās vilnas un rokām apņem tai kaklu. Šādā stāvoklī

vecā nesa viņu vienmēr un visur sev līdz. No sākuma

liekas, ka viņa pret savu bērnu būtu ļoti maiga; bet mātes

mīlestība drīz vien atdziest un vecā tad paliek tik trula,
ka lāgā negrib vairs savu bērnu nedz pabarot, nedz turēt

tīrībā vai kā citādi izpildīt savus aukles pienākumus.
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Tā ir pazīstama lieta, ka zemākie dzīvnieki samērā

var paciest visstiprāko mocīšanu, ievainojumus un sāpes;

pie sliņķiem šis vispāratzītais fakts liekas arī apstiprinā-
mies. Dažreiz pēc pamatīga skrošu lādiņa, ko sliņķis dabū

ribās, viņš nepārmaina pat savu stāvokli. Pēc šom-

b v r g ka, viņi spēj arī visilgāk izturēt pret indiāņu šaus-

mīgajo urari ģifti. „Es ievainoju," tā viņš stāsta, „kādu

sliņķi augšlūpā un ierīvēju rētā drusku no šīs ģifts. Kad

es pēc tam aiznesu viņu pie kāda koka, tas sāka kāpt šinī

kokā. Pēc tam, kad viņš bija kādus trīs vai četri metrus

pa stumbru uzrāpies, piepēži palika pie koka karājoties,

grozīja galvu uz vienu un otru pusi un gribēja kāpšanu

turpināt, bet nevarēja. Vispirms viņš atlaida vaļā vienu

priekškāju, tad otru, bet ar pakaļējām tas vēl palika pie
koka karājoties, kamēr beidzot arī tās palika bez spēka,
un tad viņš nokrita zemē, kur palika guļot bez krampjainām
kustībām un vienmēr tādos gadījumos parastās smagās

elpošanas, kamēr tad trīspadsmitā minūtē izlaida dzīvību."

Ja ievēro, ka mazs saģiftēts bultas galiņš, kuru indianietis

izšauj uz jaguāru, ādu tikai drusku tam ieskrambā, tomēr

jau dažu minūšu laikā laupa šim zvēram dzīvību, tad tikai

mēs varēsim arī saprast, cik sīksta ir sliņķa dzīvība.

Nevar sacīt, ka šiem nevarīgajiem dzīvniekiem būtu

daudz ienaidnieku. Dzīvodami kokos viņi izsargājas no

bīstamākajiem ienaidniekiem, no zīdītājiem, un tikai lielās

koku čūskas var viņiem dažreiz uzbrukt. Turklāt arī viņu
spalva vispār ir gluži tādā pašā krāsā kā lielākie zari; pie
zariem viņi karājas nekustīgi kā auglis pie koka, tā kā

tikai pieradusē indiāņu vanaga acs var gulošo sliņķi uziet.

Bet šie dzīvnieki nav arī nemaz tik nevarīgi, kā tas uz

pirmā acu uzmetiena varētu izlikties. Kokos viņi, pats

par sevi saprotams, grūti pieejami, bet ja tos pārsteidz

pēkšņi uz zemes un uzbrūk, tad diezgan ātri apveļas augš-

pēdu un skrāpē uzbrucējam ar nagiem. Stāsta par kādu

gadījumu, kad kāds sagūstīts un horicontalā kārtī pakārts

sliņķis piepēži apķēris kājām suni, kuru uz viņu rīdījuši, un

turējis to četras dienas tik cieši, ka upuri nevarēja atņemt
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un tas nobeidzās. Tikdaudz ir pareizi, ka sliņķa locekļu
spēks ir diezgan ievērojams.

Labums, kādu sliņķi atnes savas dzimtenes cilvēku

sugas iedzīvotājiem, ir ārkārtīgi niecīgs. Dažos apgabalos

indiāņi un nēģeri ēd sliņķa gaļu, kuras nepatīkamā garša
un smaka eiropiešiem riebīga, un vietām no viņu sīkstās,

stiprās un izturīgās ādas pagatavo pārvelkamos un somas.

Zaudējumus šie dzīvnieki nevar nodarīt, jo cik cilvēks iz-

platās, tikpat viņi nozūd. Katrs mūža mežu kolonists aiz-

dzen sliņķus jau apmezdamies uz dzīvi tamdēļ, ka izcērt

kokus, kuros sliņķi līdz šim bija mājojuši; un mednieku ne-

bēdīgā pārgalvība arī stipri palīdz viņus izskaust.

Jostainie jeb bruņneši (Dasvpodina) pieder

tāpat kā sliņķi izmirstošai dzīvnieku dzimtai. Salīdzinot

ar agrākajiem, tagadējos jostainos var saukt ja daudz, tad

par punduriem. Gliptodons jeb milzu jostainis bij

degunradža augumā, viens, otrs citu ģinšu priekšstāvis
sasniedza vismaz vērša lielumu, turpretim tagad jostainie
sasnieds vislielākais lļ/2 metra, bet asti neskaitot tikai

vienu metri garumā. Visi jostainie ir neveikli radījumi ar

stieptu galvu un garu purnu, lielām cūkas ausīm, garu

stipru asti un īsām kājām, kas apbruņotas ar stipriem
rokamiem nagiem. Savu vārdu tie mantojuši no īpatnējā

bruņu novietojuma: tās sevišķi raksturīgas ar joslainu

sakārtojumu uz muguras un taisni atšķiras no pārējo zīdī-

tāju zvīņu uzvalkiem caur to, ka jostaino dzīvnieku bruņas

novietotas rindām. Vidējās jostas, kuras noder atsevišķu
sugu atšķiršanai, kaut gan var skaitā mainīties pie vienas

un tās pašas sugas priekšstāvjiem, sastāv no iegareni četr-

stūrainām plātnēm, turpretim plecu un krustu četr- vai

arī sešstūrainās bruņas novietotas šķērsrindās, un starp
tām atrodamas mazas, nenoteiktas formas plātnītes. Arī

pieres bruņu plātnes ir parasti piec- vai sešstūrainas.

Mūsu dzīvnieki bruņas parasti nes tikai uz ķermeņa virs-

daļas; ķermeņa apakša pārklāta ar rupjāku vai smalkāku
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sarveidīgu spalvu, un sari redzami arī visur bruņu starpā.
Nevienai dzimtai zobu skaits nav tik ārkārtīgi svārstīgs,
kā jostāmajiem dzīvniekiem. Dažām sugām ir tik daudz

zobu, ka vārds bezzobji pie viņiem tikai tad var būt spēkā,
ja neaizmirstam, ka starpžoklis ir vienmēr bez zobiem, vai

arī ja atceramies, ka zobiem nav nozīmes.

Visi jostainie dzīvo Amerikā, proti: viņas dienvidos.

Viņi apdzīvo klajus un smilšainus līdzenumus, laukus un

sastopami vienīgi meža malās, bet ne mežos iekšā.

Tikai pārošanās laikā vienas sugas priekšstāvji sa-

dodas pa vairākiem kopā, pārējos gada laikos katrs

jostainis dzīvo par sevi, maz ievērodams citus radī-

jumus, izņemot vienīgi tos, kuri tam noder barībai. Pa

dienu visas sugas pūlas noslēpties pēc iespējas labi, un

tāpēc rok sev ejas, lielākā daļa gan ne visai plašas, bet

viena suga dzīvo kurmim līdzīgi zemē. Pārējie rok savas

alas vislabāk lielu skudru pūžņu vai termītu mājokļu pa-

kājē, un tas notiek aiz viegli saprotamiem iemesliem, jo
viņu barība galvenā kārtā sastāv no kukaiņiem un viņu

kāpuriem, sevišķi arī no skudrām. Tārpi un gliemeži tiek

pie gadījuma arī uzlasīti; maita, kas jau iesākusi pūt, tā-

pat netiek apsmādēta; bet vislielākais bads spiež viņus ēst

arī saknes un sēklas. Līdzenā zemes virsa ir viņu īstais

elements, te viņi jūtas mājās kā reti kāds cits dzīvnieks.

Cik gausi un kūtri viņi izliekas ejot vai citādi kustoties,

tikpat ātri un veikli tie ir, ja vajadzīgs rakties zemē. Un

rakt viņi prot ar tādu veiklību, ka vārda tiešā nozīmē tur-

pat acu priekšā pazūd zemē. Šie tik ārkārtīgi nevarīgie

dzīvnieki būtu pilnīgi savu ienaidnieku varā, ja neprastu
šādā kārtā bēgt. Viena suga spēj saritināties kamolā tāpat

kā mūsu ezis, bet dara to tik visnepieciešamākos gadīju-

mos, un tiklīdz ir iespējams, cenšas atkal ierakties zemē

un tā paslēpties, šie, šķietami tik neveiklie dzīvnieki prot

izlīdzēties arī tad, ja nokļuvuši ūdenī. H c n z c 1 s (Hensel)

saka, ka viņi pat ļoti labi peldot, ātri irdamies uz priekšu,

līdzīgi kurmim.

Jostainie dzīvnieki ir nevainīgi, miermīlīgi radījumi,

ar trulām maņām un bez kādām izcilām gara spējām, tā
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tad vispār sadzīvei ar cilvēku nepiemēroti. Viņi vai nu

vienaldzīgi guļ vienā un tanī pašā vietā, vai karpas un

rokas, lai pēc iespējas ātri izraktu zemē alu. Viņu balss

ir ņurdēšana bez skaņuma un bez izteiksmes.

Arī jostainiem visumā draud izskaušana. Viņu vairo-

šanās ir niecīga. Dažas sugas atnes gan līdz deviņi ma-

zuļus, bet tie aug tik lēni, un šie dzīvnieki ir pret saviem

daudzajiem ienaidniekiem tik nespēcīgi, ka par sugas sa-

vairošanos gan nevar ne runas būt.

Sešjostainis, seš jostu bruņnesis jeb
ta tu (Dasvpus sexcinctus) ir, ieskaitot 20 cm garo asti,
50 līdz 60 cm garš. Viņa ķermeņa pakaļējā daļa kā arī tā

starp ausīm ir pārklāta ar bruņu jostu, kura sastāv no

astoņiem atsevišķiem gabaliem. Starp plecu un muguras

bruņām atrodas sešas platas jostas. Viņa bruņas ir brūn-

gani dzeltēnas, virspusē tumšākas, bet ādas krāsa ir bāli

brūngandzeltēna.

Jostaiņi jeb bruņneši nedzīvo kādā noteiktā vietā, bet

bieži savas nometnes maina. Viņa mītne sastāv no ejai

līdzīgas, vienu līdz divi metri garas alas, ko viņi paši izrok.

Pie ieejas ala ir riņķveidīga un, skatoties pēc dzīvnieka

lieluma, viņas caurmērs ir no 20 līdz 60 cm; pret alas galu

eja top platāka un nobeidzas ar midzeni, tā kā dzīvnieks

alas dibenā ērti var apgriezties. Ejas virziens ir dažāds:

sākumā viņa iet visvairāk četrdesmit līdz četrdesmit pieci

grādi slīpumā uz leju, tad pagriežas taisni, t. i. vertikāli,
uz leju, bet drīz atkal novirzās uz vienu vai otru pusi. Šaīs

alās jostaiņi pavada visu laiku, kas viņiem atliek pāri pēc
barības meklēšanas. Vientuļās vietās viņi klejo apkārt arī

dienu, ja vien debess ir apmākusies un saules stari tos ne-

apgrūtina, apdzīvotās vietās tie turpretim atstāj savas

alas tikai krēslai iestājoties, bet tad klejo apkārt visu

nakti. Liekas, ka viņiem pilnīgi vienalga, vai varēs atnākt

atpakaļ pie savas alas vai ne, jo ja viņi nomaldās, tad bez

liekas domāšanas rok jaunu. Tā viņi sasniedz uzreiz divus

mērķus. Aca r a (Azara) ir novērojis, un citi dabas pēt-
nieki to apstiprinājuši, ka jostainis rok savas alas zem

skudru pūžņiem un zem termītu celtnēm, jo tā viņi panāk,
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ka arī pa dienu var ļoti ērti iegūt savu galveno barību.

Viņi parokas zem šo dzīvnieku pūļiem un tā zināmu laiku

tie savas alas var izmantot barības iegūšanai. Ja te bei-

dzot vairs nav ko ņemt, tad nekas tos nesaista vairs pie
vecās alas un tie zināmā mērā ir spiesti rakt jaunu, lai

izmantoto vietu pārmainītu pret jaunu. Blakus skudrām

un termītiem viņu barība ir it īpaši kukaiņi un viņu kāpuri,
sienāži un tārpi. Renggers novērojis, ka kāds tatu

izracis zemē ierakušās mēslu vabules un ar lielu kāri uz-

meklējis un ēdis arī sliekas, kas gadījušās. Viņš domā arī,

ka maitu šis dzīvnieks uzmeklējot vienīgi ar to nolūku, lai

apēstu kukaiņus, kas maitā atrodami. Neapšaubāms ir

tas, ka jostaiņi ēd arī augus: Renggers tos ir atradis no-

nāvēto dzīvnieku kuņģī.
Ja pieaudzis tatu saož tuvumā ienaidnieku, viņam va-

jadzīgas tikai trīs minūtes, lai izraktu zemē eju, kas jau
ievērojami pārsniedz viņa ķermeņa garumu. Rokot jo-
stainis ar priekškāju nagiem zemi izkārpa un ar pakaļ-
kājām aizsviež prom. Tiklīdz viņš ieracies zemē pāri par

sava ķermeņa garumu, tad pats stiprākais vīrs to no šīs

ejas aiz astes vairs neizvilks. Tā kā viņu alas nav lielākas

kā vajadzīgs, lai varētu ielīst, tad viņiem tikai drusku jā-
izliec mugura, un tad jostu malas no augšas un kāju nagi
no apakšas rāda tādu pretošanos, ka vīra spēks ir par

mazu, lai to pārspētu.
Skatoties pēc apvaislošanās laika, ziemā vai pavasarī,

mātīte atnes ziemā vai pavasarī četri līdz seši mazuļus,
neskatoties uz savu niecīgo pupu skaitu, un slēpj mazos

rūpīgi vairākas nedēļas savā alā. Liekas, ka zīdīšana ne-

velkas visai ilgi, jo mazos drīz vien redz pa lauku skraide-

lējam. Tiklīdz tie kaut cik ir paaugušies, tad iet katrs

savu ceļu un vecā vairs nepavisam nerūpējas par savu

atvašu likteni.

Tatu parasti medī mēnesnīcā. Mednieks apbruņojas
ar resnu spieķi no cieta koka, kas galā ir smails vai ķīļ-
veidīgs, un ar dažu suņu palīdzību sāk medījumu dzīt. Ja

tatu suņus ierauga pie laika, tad viņš acumirklī bēg uz

savu alu vai arī cik ātri vien spēdams rok jaunu. Bet ja
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suņi tam uzbrūk, iekams viņš paspējis alu sasniegt, tad

tas ir pagalam. Tā kā suņi zobiem saķert to nevar, tad

viņi tura to cieti ar purnu un ķepām, kamēr pienāk med-

nieks un nobeidz to ar vienu sitienu pa galvu. Alā tatu

no suņiem vienmēr izmūk, jo pakaļrakšanās nedod ne-

kādus rezultātus pat tad, ja ala nav dziļa, jo jostaiņi rokas

tik ātri uz priekšu, ka pat lielākie suņi nespēj sekot. Ja

tuvumā ir ūdens, tad bieži vien ejās tiek ielaists ūdens un

tā dzīvnieks tiek piespiests alu atstāt; vai ari pie alas

izejas nostāda lamatas, kas to nosit. Visi Dienvidus Ame-

rikas iedzīvotāji ienīst visus jostaiņus, jo viņu dēļ notiek

daudzas nelaimes. Drošsirdīgie stepju jātnieki, kas lielāko

daļu dzīves pavada uz zirga, tiek caur bruņnešu darbību

šur un tur stipri apgrūtināti. Zirgs, kurš slaidos aulekšos

dodas uz priekšu, klūp piepēži pie kādas alas un nosviež

jātnieku tā, ka tas apmet lielu līkumu un nereti pārlauž
arī kāju. Tāpēc moderniecību īpašnieki vajā nabaga jo-

staiņus uz visnežēlīgāko. Izņemot cilvēkus, jostaiņos vajā
arī lielākās kaķu sugas, Brazilijas vilks un šakāļu lapsa;
tomēr liekas, ka visi šie naidnieki tam maz var kaitēt, jo
tais apgabalos, kur cilvēks viņus neaiztiek, viņi savairojas
arvien spēcīgāk.

Paragvajā tatu pa reizei audzē. Viņi ir par daudz

garlaicīgi un rakšanas dēļ arī par daudz kaitīgi dzīvnieki,
lai cilvēks tos varētu padarīt par saviem mājas draugiem.

Starp viņu maņām vispilnīgākā ir osme, dzirde vājāka un

acis spilgtā saules gaismā nemaz neredz, un arī krēslā tās

spēj aplūkot tikai pavisam tuvus priekšmetus.

Jostaiņu atnestais labums nav nemaz tik neievēro-

jams. Labās ganībās šie dzīvnieki top tik brangi, ka visa

miesa ir it kā ietīta taukos. Indiāņi tāpēc kaislīgi ēd visu

jostaiņu gaļu, eiropieši tikai divas sugas. Renggers

apgalvo, ka ar spāniešu pipariem un citronu sulu sagata-

vots jostaiņa cepetis esot viens no patīkamākiem ēdieniem.

Visi pārējie ceļotāji tam piebalso. „Tatu gaļa," saka

Henzels (Hensel), „ir gardums, tā ir smalka un balta kā

vistas gaļa un bagātīgie tauki, kuru ir tik daudz, pēc gar-

šas pilnīgi līdzinās teļa nieru taukiem." Pēc ču d i
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(Tschudi) jostaiņa gaļas pagatavošana notiek ļoti vien-
kārši. Pārgriež dzīvniekam vēderu, rūpīgi izņem iekšas,
ierīvē ar sāli, pipariem un citām vircēm un cep tatu virs

oglēm viņa paša bruņās tik ilgi, kamēr viņš labi apsvilst,
tad bruņas no izcepušās gaļas viegli atdalās.

1824. gadā netālu no Mendocas, Arģentinā, vietējiem
iedzīvotājiem par lielu brīnumu, amerikanietis H ar 1 a n s

(Harlan) atrada kādu ļoti dīvainu šīs dzimtas priekšstāvi
j o staiņo p c 1 i, jeb bruņu peli (Chlamvdophorus

truncatus). Ilgu laiku bija zināmi tikai divi šī dzīv-

nieka eksemplāri, kas tika uzglabāti Filadelfijas un Lon-

donas muzejos, un kurus par laimi varēja pamatīgi izpē-
tīt. Vēlāk Hir 11 s (Hyrtl) ieguva vēl dažus eksemplā-

rus, un tad šī dzīvnieka ķermeņa iekšējā uzbūve un ārējais
izskats tika sīki aprakstīti. Jostaiņā pele pilnīgi pamatoti
tiek uzskatīta kā īpašas ģints priekšstāve, jo viņa bezgala

atšķiras no visiem pārējiem jostaiņiem dzīvniekiem. Zoolo-

ģijas grāmatās par jostaiņās peles dzīves veidu atrodams

tikai sekošais: Dzīvnieciņš mīt smilšainos, sausos, klin-

šainos apgabalos, sevišķi tādos, kas apauguši dzeloņkrū-
miem un kaktusiem. Dienu viņš pavada noslēpies zemē,

pa naktīm viņš parādās arī virs zemes, mēness gaismā
tekalē apkārt visvairāk pa krūmājiem. Kā itin visi tica-

mie apraksti stāsta, tad viņš ārpus savas alas ilgi nepaliek
un attālinās no alas ieejas tikai nedaudz soļus. Viņa pēdas
ir tik īpatnējas, ka uzreiz var pazīt. Gaita ir kāju bīdī-

šana uz priekšu; dzīvnieks nespēj smagi apbruņotās kājas

pacelt pietiekoši augstu un vienīgi velk viņas pa zemi. Tā

rodas smiltī divas blakus vadziņas, kuras sevišķi rakstu-

rīgas vēl tamdēļ, ka vienmēr ir šā un tā izlocītas. Mītnes

ieeja vēl vienā ziņā ievērojama: bruņu pele savām uz āru

izgrieztām priekškājām izsviež, līdzīgi kurmim, zemes, kas

viņu kavē, laikam izejot, un tad rodas divas smilšu čupi-

ņas, pa vienai katrā alas pusē, tā kā vidū paliek savā ziņā
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it kā eja. Neviens Dienvidus Amerikas alu racējs tā ne-

dara.

Skudrēdēju dzimta (Entomophaga) ir vēl na-

bagāka sugām kā iepriekšējā. Šo dzīvnieku slaidais, ar

spalvu, sariem vai zvīņām pārklātais ķermenis balstās uz

zemām, stiprām kājām. Kakls īss, resns un maz kustīgs,

galva gara, purns veltenisks. Pie skudru lāčiem un zvīņu
dzīvniekiem mēs par velti meklēsim pēc zobiem. Mute

tik maza, ka īstenībā tā purna galā rada tikai nelielu cau-

rumu, caur kuru mēli var izbāst un atkal ievilkt atpakaļ.
Tādēļ ar pilnu tiesību šiem dzīvniekiem ir dots arī nosau-

kums „tārpmēlis", jo viņu mēle patiesībā līdzinās garam

tārpam un ar sevišķu muskuļu palīdzību to var no mutes

izgrūst tāļu ārā.

Skudru ēdēji apdzīvo stepes Dienvidus un Vidus Āfri-

kā, Dienvidus Āzijā un liela daļa arī Dienvidus Amerikā.

Sausi līdzenumi, lauki, stepes vai pat meži, kur lielā vai-

rumā sastopamas skudras un termīti, ir viņu dzīves vie-

tas. Jo vientuļāks un atstātāks ir kāds apgabals, jo vai-

rāk viņš liekas būt noderīgs skudru ēdējiem, tamdēļ, ka

tad tie var netraucētāk nodoties tam iznīcināšanas karam,
ko viņi ved pret stādu postītājiem termītiem. Lielākā

daļa sugu dzīvo pašu izraktās lielās apakšzemes alās vai

dziļās ejās un prot tik veikli rakt, ka visīsākā laikā iz-

kārpa sev jaunu eju, tiklab lai sarīkotu uzbrukumu skudru

baram, kā arī lai glābtos no vajātājiem; citas sugas dzīvo

pa daļai alās starp koku saknēm, pa daļai kokos. Nevie-

nam skudru ēdējam nav noteiktas uzturas vietas, visi

viņi klejo apkārt un apmetas tur, kur patīk. Dienai iestā-

joties tiek izrakta zemē ala, un viņā skudru ēdējs paliek
līdz vakaram, tad izlien atkal laukā un iet tālāk. Tikai

koku apdzīvotāji ir īsti dienas dzīvnieki, visi pārējie ir no-

teikti gaismas nīdēji. Būdami sabiedriskās dzīves pret-

nieki, tie dzīvei sabiedrībās nesimpatizē un dzīvo katrs par

sevi un vislielākais, ja pārošanās laikā uz īsu laiku sado-
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das kopā ar pretējo dzimumu. Visi skudru ēdēji ir vairāk

vai mazāk kūtri un miegaini zeļļi, pasmagi, lēni, nevarīgi
savās kustībās, garīgi maz attīstīti, un neizveicīgi. Da-

žam gaita ir ārkārtīgi savāda lēkšana, jo viņi atbalstās uz

nagiem un nebūt arī nesteidzas, lai ātrāk tiktu uz priekšu.
Astei arī vēl jāpiepalīdz, lai ķermeni varētu noturēt līdz-

svarā.

Barību viņi uzņem ļoti savādā veidā. Ar savu bries-

mīgo nagu palīdzību viņi izkašā termitu būvi jeb skudru

pūzni, iestiepj tur garo, lipīgo mēli, ļauj, lai sakaitinātie

kukaiņi tur ciešāk iekožas un piepēži, kad kustīgais pulks
uz šī lipīgā diega mudžēt mudž, ievelk to atpakaļ mutē

līdz ar visiem kukaiņiem, kas tur atrodas. Daži skudru

ēdēji var lūpām saķert un norīt mazus tārpus, vaboles, sien-

āžus un citus kukaiņus, kāpelējošās sugas ar savu garo

mēli var izvilkt kukaiņus un tārpus no plaisām un dobu-

miem, līdzīgi dzenim.

No maņām vislabāk ir attīstīta osme un dzirde; tau-

stes orgāns ir mēle; pārējās maņas liekas būt sevišķi tru-

las. Garīgās spējas ir ļoti niecīgas. Viņi ir bailīgi, uzma-

nīgi, vientiesīgi, ar vārdu sakot, ar vājām spējām, un tikai

reti prot izlietot savus briesmīgos ieročus: sagrābj savu

ienaidnieku garajos locekļos un nagos un saplosa to vārīgi.

Balss ir savāda rūkšana, ņurdēšana jeb šņākšana. Mā-

tīte atnes tikai vienu mazuli, sargā un rūpējas par to ar

lielu mīlestību un vajadzības gadījumā ilgi nesā sev līdz

uz muguras.

Cilvēkam kaitīgas ir tikai tās sugas, kas uz skudru

medībām iziet viņa mājokļu tuvumā un, dzenoties pēc sava

laupījuma, izrakņā plašus zemes gabalus. Nonāvēts skudru

ēdējs turpretim dod cilvēkam gaļu, ādu un taukus, tiek iz-

lietoti arī nagi.

Skudru lāča (Mvrmecophaga) ķermenis ir ļoti
slaiks, galva un purns ļoti stiepti; aste sasniedz gandrīz

pusi no ķermeņa garuma. Ķermeni, sevišķi ķermeņa virs-

pusi, sedz bieza, izspūrusi, īpatnēja spalva. Pakaļkājas ir

slaikas un nestiprākas par priekšējām. Abām kājām pieci
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pirksti, bet nagiem apbruņoti nav visi. Mutes plaisa ļoti

šaura, bet mēle gara, tieva un noapaļota, atgādina tārpu.
Ausis un acis ļoti mazas. Lielāko un pazīstamāko sugu

1)

(Mvrmecophaga jubata) Paragvajā sauc par jurumi,
kas nozīmē to pašu, ko „mazā mute"; Brazilijā turpretim

viņu sauc par tamandu. šī ļoti lielā un uzkrītošā dzīv-

nieka spalva sastāv no biezas, stīvas, rupjas saru spalvas.
Uz galvas tā īsa, gar pakausi un mugurkaulu, kur tā rada

krēpes, sasniedz līdz 24 centimetri, bet astē 26 līdz 40 cen-

timetri lielu garumu, turpretim uz pārējām ķermeņa da-

ļām un uz kājām viņa ir tikai 8 līdz 11 centimetri gara.

Spalva guļ vai nu cieši pie ķermeņa atliekta atpakaļ, vai

arī nokarājas gar sāniem uz leju. Tikai uz galvas viņa
stāv taisni uz augšu. Tie, kam ir astes pušķis, ir ņemot
no sāniem plakani un izskatās lancetveidīgi. Kails ir tikai

deguna gals, lūpas, acu plakstiņi un kāju pēdas. Spalvas
krāsa ļoti dažāda. Pie galvas kopējā krāsa liekas pelnu

pelēkas un melnas maisījums, jo te spalva pamīšus ir ar

melniem un pelnu pelēkiem gredzeniem. Gandrīz līdzīgā
krāsā ir pakausis, mugura, un pa daļai arī ķermeņa sāni,

priekškājas un aste. Rīkle, kakls, krūtis, vēders, pakaļ-

kājas un astes apakšējā puse ir melnbrūni. No galvas un

krūtīm pāri par muguru šķībi līdz krustiem iet melna,
sākumā 13 līdz 15 centimetri plata, bet tālāk arvien šau-

rāka un beidzot smaila strīpa, kuru abpus ietver šauras,

gaišpelēkas švītras. Melna lenta ir ap priekškāju apak-

šējo daļu, arī priekškāju pirksti un ķermeņa kailās daļas
ir melnas. Pieauguša jurumi garums ir 1,3 metri, astes

garums bez spalvām 68 centimetri, kopā ar spalvām vis-

maz 95 centimetri, bieži pat vēl vairāk. Tādā veidā dzīv-

nieka kopgarums sasniedz 2,3 metri, bet dažreiz atrod ve-

cus tēviņus, kas ir vēl lielāki.

„Jurumi izskats," saka Renggers, „ir ārkārtīgi ne-

glīts. Viņa galva ir gara, tieva, drusku lejup izliekta, kona

*) Citas sugas priekšstāvis ir biežāk mūsu zvēru dārzos sasto-

pamais, „vidējais skudru lācis (Mvrmecophaga tetradactvla)."

Izdevējs.
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veidā, kas nobeidzas ar mazu, strupu purnu. Mēle, kura

nav resnāka par 9 milimetriem, izskatās pēc gara, pama-

zam nosmailota kona un sastāv no divi muskuļiem un divi

dziedzerveidīgiem ķermeņiem, kuri atrodas uz viņas pa-

mata. Garumā to var ļoti stipri stiept, un dzīvnieks to

spēj izstiept no mutes gandrīz 50 centimetri. Garā, pin-
kainā aste ir augsta un plāna un izskatās kā īsta flaga.

Paragvajā jurumi nav visai bieži sastopams un ap-

dzīvo tādus laukus, sevišķi ziemeļu daļā, kur cilvēks vai

nu nenāk nemaz, vai arī tikai reti parādās. Viņam nav

pastāvīga midzeņa vai citas kādas pastāvīgas uzturēša-

nās vietas. Pa dienu viņš klejo apkārt pa līdzenumiem

un guļ tur, kur nakts to pārsteidz; tomēr pūlas šim mēr-

ķim uzmeklēt tādu vietu, kur zāle ļoti augsta vai arī kur

ir kādi krūmāji. Parasti to sastop vienu, citādi tikai, kad

māte vadā līdz savu mazuli. Viņa gaita ir lēni soļi, vai,

ja tam seko, smagi aulekši, ar kuru palīdzību viņš tiek arī

tik lēni uz priekšu, ka cilvēks soļodams to var panākt.

Viņa barība ir tikai termiti, skudras un viņu kāpuri. Lai

šos kukaiņus iegūtu, tad viņš priekškājām izkārpa un iz-

plēš paugurus vai zemes čupas, kuri noder pēdējiem par

mājokli, iebāž savu garo mēli starp kukaiņiem, kuri no vi-

sām malām dodas uz izpostīto vietu un ievelk to atkal mutē

atpakaļ, kad kukaiņu pieķēries visapkārt. To viņš atkārto

kāmēr ir paēdis, vai kāmēr nav vairs manāma neviena

skudra, nedz termits.

Mātīte pavasarī atnes vienu vienīgu mazuli un nēsā

uz muguras to zināmu laiku sev līdz. Liekas, ka jaunais
skudrēdis zīž vairāk mēnešus un pat tad, kad varot jau

pārtikt no kukaiņiem, viņš neatstājot māti, kāmēr topot
atkal grūsna. Tā kā spēka termitu pakalnu uzlaušanai

viņam vēl par maz, tad viņam palīdz vēl laikam māte, un

tā viņš vieglāk tiek pie barības.

Vislabākā no jurumi maņām ir osme, kuras orgāni ļoti

attīstīti; tad nāk dzirde; redze liekas būt vāja. Vienīgā

skaņa, ko viņš izdod, un arī tikai sakaitināts, ir savāda rūk-

šana. Viņš ir kluss un miermīlīgs dzīvnieks, un ne cilvē-

kam, nedz arī citiem zīdītājiem tas nemēģina darīt nekādu
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ļaunumu, vienīgi ja tad, kad viņu stipri kaitina. Jurumi

var dzīt pa klaju lauku lielu gabalu, un viņš nepretosies.
Bet ja tam dara pāri, tad viņš atsēstas uz pakaļkājām un

ieplēš rokas ienaidniekam pretī, lai to saķertu savos nagos.

Man ilgāku laiku piederēja kāds jurumi, kuru es ie-

guvu jau tad, kad viņš vēl nebija gadu vecs. Pusi no die-

nas un visu nakti viņš pavadīja guļot, nemaz neuzmeklē-

dams šai vajadzībai īpašu vietu. Viņš gulēja uz sāniem

un drusku saritinājies, iebāzis galvu starp priekšējām kā-

jām, sarāvies tā, ka kājas viena otrai pieskāvās un apse-

dzies ar asti. Kad viņš bija nomodā, tad staigāja pa pa-

galmu un meklēja skudras. Tā kā no sākuma viņš bāza

uzvandītā skudru pūznī nevien mēli, bet arī degunu, tad

kukaiņi saskrēja arī uz deguna, bet ar priekškājām viņš
prata tos diezgan labi noslaucīt. Spēka viņam, kaut arī

pavisam jaunam, bij daudz. Es nevarēju savām rokām

atliek divus lielākos viņa priekškāju nagus, ja viņš tos bija

pielieeis pie pēdas.

Jurumi parādīja daudz vairāk saprašanas, nekā to

redz pie citiem bezzobainiem zīdītājiem. Lai gan viņš ne-

atšķīra vienu cilvēku no otra, tomēr labprāt uzturējās cil-

vēka tuvumā, meklēja to un labprāt gribēja, ka viņu glā-

sta,tāpat arī rotaļājās un sevišķi mīlēja kāpt klēpī. Pa-

klausīgs viņš gan tomēr nebija un reti gāja, kad to sauca,

lai gan no viņa galvas kustībām varēja redzēt, ka viņš sau-

cienu sapratis. Viņš sadzīvoja ar visiem mājas dzīvnie-

kiem un ļāva lai daži putni, kā piem., bruņu un cekulainās

vistas, kuras es biju pieradinājis, uzbrūk tam, nemaz par
to nedusmodamies. Bet ja to mocīja, tad viņš sāka ņur-
dēt un mēģināja ar priekškāju nagiem aizstāvēties.

Jurumi gaļu un ādu izlieto tikai mežoņi indiāņi. Reti
kāds gadās, kas rīko skudru ēdēja medības. Cilvēkam gan
drīzāk vajadzētu šos dzīvniekus apsargāt un nevis vajāt;
nevis zaudējumus, bet gan tie atnes lielu labumu, iznīci-

nādami termitu un skudru dzimumu, kuru dažos Para-

gvajas apgabalos ir tik daudz, ka nekādi sējumi, nedz stā-
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dījumi nevar izdoties. Jaguārs un kuguars ir gan laikam

vienīgie jurumi ienaidnieki."

No citiem dabas pētniekiem mēs dabūjam zināt, ka

bez Paragvajas jurumi apdzīvo vēl gandrīz visu Dienvidus

Amerikas austrumu daļu un viņa apdzīvotie apgabali stie-

pjas no Laplatas upes līdz Karaibu jūrai. Dažas ļoti ievē-

rojamas ziņas par jurumi mums sniedz Bets (Bates).

Viņš stāsta: „Uzturoties Karīpē, es jau pirmajās dienās

sajutu svaigas gaļas trūkumu. Kaimiņu tauta man bija

pārdevusi visas vistas, un toreiz es vēl nebiju iemācījies
ēst sālītas zivis, viņu galveno barību. Kādu dienu mana

saimniece jautā, vai es negribot skudru lāča gaļu, un kad

es viņai atbildēju, ka būtu mierā ar kaut kādu gaļu, tad

viņa kopā ar kādu vecu nēģeri izgāja suņu pavadībā uz

medībām un atgriezās ar kādu nomedītu jurumi. šis īpat-
nējais medījums tika izcepts un izrādījās ļoti labs, atgādi-

nāja savā ziņā zoss cepeti. Nākošās trīs vai četras nedēļas
medības tika atkārtotas, līdz ko pietrūka gaļas un nēģeris
vienmēr atgriezās mājā ar medījumu. Bet kādā jaukā die-

nā viņš atgriezās ļoti noskumis un pastāstīja, ka skudru

lācis esot sagrābis un nogalinājis viņa mīļāko suni. Mēs

devāmies uz cīņas vietu un atradām, ka suns nav vēl pa-

galam, bet ienaidnieks, kurš pats arī jau bij pagalam, viņu
šausmīgi saplosījis. Arī šis nostāsts liecina, ka agrāko no-

vērotāju apgalvojums, ka skudru lācis spēj gan aizstāvē-

ties, nav no gaisa grābts.

Zvīņneši (Manis) ir bruņoti skudru lāči. Visi pie
šīs grupas piederošie dzīvnieki ir virspusē pārklāti lielām

plātnes veidīgām ragvielas zvīņām, kas novietotas dakstiņ-
veidīgi vai, labāk sakot, sedz viena otru tāpat, kā egles
čiekura zvīņas. Šī sega ir vienīgā tāda savā veidā, jo jo-

staiņu xm jostaiņās peles bruņas tikai nedaudz atgādina
šos īpatnējos raga vielas veidojumus, kuri drīzāk gan pie-
līdzināmi zivs vai rāpuļu zvīņām, bet nevis kādam orgā-

nam, kas cēlies no zīdītāju virsādiņas.
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Zvīņnešu noteiktākam raksturojumam varēs noderēt

sekošais : Ķermenis ir slaiks, aste gara, galva maza, purns

konaveidīgi nosmailots, priekš- un pakaļkājas īsas, katra

ar pieci pirkstiem, kuri apbruņoti ļoti stipriem, rakšanai

derīgiem nagiem.
Tikai zem rīkles, ķermeņa apakšā un kāju iekšpusē

zvīņu nav, bet pārējais ķermenis ieslēgts bruņās. Zvīņas,
kas ar vienu galu ieaugušas ādā, ir rombveidīgas, ļoti asām

malām un neparasti cietas un stipras. Šāds novietojums

pieļauj diezgan lielu kustības brīvību uz visām pusēm; at-

sevišķās zvīņas var slīdēt tiklab sāniski, uz priekšu un

atpakaļ, kā arī sacelties gareniski ņemot uz augšu un atkal

piekļauties ādai klāt. Starp atsevišķām zvīņām un uz

ķermeņa neapsegtajām vietām atrodas smalkas spalvas,
kuras uz vēdera tomēr galīgi tiek noberztas. Purns bez

zvīņām, bet pārklāts ar cietu, ragveidīgu ādu. Ķermeņa
iekšējā uzbūve ļoti atgādina skudru lāci. žokļi pilnīgi bez

zobiem. Viens vienīgs plats muskulis, kas, tāpat kā ežiem,
atrodas zem ādas un nolaižas abpus mugurkaulam, sari-

tina ķermeni mazāk vai vairāk, arī pilnīgi apaļu kā lode.

Mēle vēl stipri gara un no mutes izšaujama; sevišķi lielie

siekalu dziedzeri, kuri sniedzas gandrīz līdz krūšu kaulam,
dod vajadzīgās gļotas, ar ko pielipināt pie mēles barību.

Mēs varam attēlot zvīņnešu dzīvi tikai kopīgi, jo ziņas
par viņu dzīves veidu un būtību ir vēl tik trūcīgas, ka sa-

vādības atsevišķo sugu dzīvē mēs gandrīz vēl nemaz neat-

šķiram, šo neparasto dzīvnieku dzimtene ir Vidus Āfrika

un visa Dienvidus Āzija, kā arī dažas Indijas archipelaga

salas; viņu uzturēšanās vietas ir stepes un mežu apgabali
tiklab kalnos, kā arī līdzenumos. Laikam viņi dzīvo pašu
raktās alās, savrūp bez citu sabiedrības, tāpat kā viņu ra-

dinieki, pa dienu noslēpušies, pa naktīm klejodami apkārt.
Kordofanāes atradu šā dzīvnieka, arābu a b v -k h i r-

f a, alas lielā daudzumā, bet tikai reiz mums laimējās vienu

zvīņnesi noķert Plašā apgabalā alas bija pa lielākai daļai
neapdzīvotas, no kam varētu spriest, ka arī zvīņneši, tāpat
kā skudru ēdēji vai jostainie, dienai iestājoties izrok jaunu

alu, ja atgriezties vecajā viņiem neērti vai par tāļu.



Somainais vilks (Thylacinus cynocephalus).

Skudrusomainis (Myrmecobius fasciatis).



Lāču vombats (Phascolomys wombat).

Lapsu kuzu (Phalangista vulpina).



Kā tas novērots pie noķertiem dzīvniekiem, tad dienu tie

guļ saritinājušies un galvu paslēpuši zem astes. Krēslai

iestājoties tie atmostas un klejo apkārt pēc barības. Gaita

ir lēna un pavisam īpatnēja. Zvīņnesis neiet uz visām če-

trām, bet tikai uz abām pakaļkājām, stiepj stipri saliekto

ķermeni gandrīz horicontali uz priekšu, liec galvu pret
zemi, ļauj priekškājām nokārties tiktāl, ka nagi gandrīz

pieskaras zemei, un pakaļā atbalstās uz astes
.

Pēdējā bieži

nemaz netiek izlietota, bet tiek nesta taisni izstiepta vai

pat ar augšup uzliektu galu; dzīvnieks tomēr nekad nezau-

dē līdzsvaru. Ejot viņš dažreiz paceļas stāvus uz augšu,
lai varētu tālāk apskatīties. Kustības visas ir lēnas, tikai

dažreiz tās pārtrauc nedaudzi ātri, bet neveikli lēcieni;
tomēr šie kūtrie dzīvnieki spēj arī kāpelēt, vismaz Te-

n a n s (Tennent) to ir novērojis pie mālāju pangolina.

„Es arvien domāju," viņš saka, „ka pangolins pavisam ne-

spēj kāpt kokos, bet mans pieradinātais dzīvnieks man no-

skaidroja labāk. Medījot skudras, viņš bieži rāpās mana

dārza kokos un kāpelēja ar nagoto kāju un astes palī-
dzību gluži izveicīgi, šķībi apķerdams ar tām koku." Arī

kāds cits zvīņnesis, ko bija novērojis Bērts (Burt), ar-

vien gribēja rāpties augšup gar sienu. Citi pētnieki stāsta,
ka dzīvnieks izlietojot taisni drusku uzboztās astes zvīņas,
lai pieķertos pie koka mizas. „Lai novērotu viņu dzīves

veidu," raksta man Haskarls (Haszkarl), „es Javā vai-

rāk reiz šos dzīvniekus nopirku, bet ilgi nevarēju paturēt,

jo man nebija piemērotu telpu, un tā man nācās, tāpat kā

iedzimtiem, siet viņus pie kādas zvīņas un apmest auklu ap

koku. Kokā viņi kāpa ļoti veikli un ātri; bet arī pa zemi

tiem vajaga kustēties diezgan labi, jo tos, kuri norāvās,

pamezdami savu caururbto zvīņu, nekad vairs nevarēja
dabūt rokā."

Zvīņnešu balss līdz šim vēl nekad nav dzirdēta; vie-

nīgā skaņa,, kas manīta, ir šņākšana. Redze un dzirde

liekas vāji attīstīta, un arī osme nav gan sevišķi pilnīga,
lai gan medībās tā viņu vada. Par vairošanos zināms tikai

tik daudz, ka mātīte atnes savā alā vienu vienīgu mazuli,
kurš ir apmēram 30 centimetri garš un jau piedzimstot
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pārklāts zvīņām; tomēr zvīņas ir mīkstas un taisni uz

purna gala maz attīstītas. Svinho (Swinhoe) bija sa-

ķēris veselu ģimeni, kura sastāvēja no abiem vecājiem
un trīs jaunajiem; no tam spriežams, cik maz var palai-
sties uz agrākām ziņām, un cik maz vēl šo ievērojamo dzīv-

nieku vairošanās novērota.

Piemēroti kopti, zvīņneši gūstu var panest ilgāku
laiku. Diezgan viegli viņi pieron pie piena, pie maizes,
pat pie labības graudiem, kaut gan kukaiņi vienmēr pa-
liek viņu vismīļākā barība. Gaļu iedzimtie ēd un slavē par

ļoti gārdu, bruņas dažādās ciltis izlieto dažādu rīku izgrez-

nošanai; dažām Vidus Āfrikas tautām zvīņas noder bur-

šanai vai kā talismans, un ķīnieši tās lieto pūšļošanā. Šur un

tur dzird sūdzamies par postu, kādu jostainie dzīvnieki

nodarot, rakdamies zem derīgiem augiem; bet vispār ņe-
mot šie nevainīgie radījumi, patērēdami skudras un ter-

mitus, tikai vairo cilvēka mantu.

Malaju pangolins (Manis pentadactvla) apdzīvo
Austrumu Indiju, sevišķi Bengāliju, Pondižeriju un As-

samu, arī Ceilonu. Jau Eli a n s (Aelian) piemin, ka In-

dijā dzīvojot kāds zvērs, kurš izskatoties pēc sauszemes

krokodiļa. Viņš esot tik liels kā maltiešu suns, viņa āda

esot ar tik rupju un biezu mizu, ka novilkta varot noderēt

kā cirvis un skrambajot pat rūdu un dzelzi. Indieši no-

saukuši to par fatagenu. Šo vārdu dzīvnieks nes vēl šo-

dien, un tāpēc nevar būt šaubu, ka senais dabas pētnieks
te domājis mūsu zvīņu dzīvnieku. No pārējiem zvīņne-
šiem pangolins atšķiras ar savu lielo augumu, tāpat arī

aste pie pamata ir tikpat resna ķā ķermenis, t. i. nav no

ķermeņa nemaz atdalīta. Pieaudzis tēviņš var sasniegt

pat 1,3 metri kopēja garuma; apmēram puse nāk uz ķer-
meni. Ķermeņa zvīņas ir brīvajā galā apmēram divreiz

tik platas kā garas, trīsstūrainas un uz aso galu drusku

izliektas, sakārtotas parasti vienpadsmit, bet dažreiz arī

trīspadsmit gareniskās rindās. Vidējā rindā uz galvas vien-

padsmit, uz muguras un astes pa sešpadsmit zvīņu.
Par šī zvīņneša dzīves veidu mēs zinām tāpat vēl ļoti

maz. Bērts (Burt) stāsta, ka pangolins neēdot citu neko,
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kā tikai skudras un iznicinot ļoti daudz, bet varot arī divi

mēneši badu ciest, ka viņš staigājot apkārt pa naktīm un

gūstā esot ļoti nemierīgs, varot diezgan ātri kustēties, va-

jāts, ļaujot mierīgi saķert sevi aiz astes un nemaz nemē-

ģinot aizstāvēties pret savu ienaidnieku v. t. t. Ķinieši no

viņa ādas pagatavo bruņas un uznaglo uz vairogiem.

Ādams, kas divus pangolinus, vai vismaz pangoliniem

ļoti radniecīgus jostaiņos turēja gūstā un novēroja, ir uz-

rakstījis savus novērojumus, kuri saskan ar tikko minē-

tām vispārējām ziņām. Būdams īsts nakts dzīvnieks, pan-

golins pa dienu tik cieši saritinās un liekas tad tik maz spē-

jīgs kustēties, ka A d a m s tika pavedināts uz domām, gla-
bāt viņu pa dienu zivju tīklā. Tikai nikna suņa riešana,
kurš bija atbrīvojušos un bēgošo dzīvnieku pamanījis un

sācis dzīt, noskaidroja viņam, ka zvīņu zvērs prot arī

skriet, rāpties un kustēties vēl arī citādi, vispār prot ie-

ņemt visdažādākos stāvokļus.
Bailīgi visaugstākā mērā, A d a m s a koptie jostaiņie

tūlīņ cieši saritinājās, tiklīdz manīja kādu troksni. Ar

jauktu barību, proti, sasmalcinātu gaļu un nevārītām olam

baroti, viņi jutās labi, bet aizgāja bojā caur nelaimes ga-

dījumu.

Stepju zvīņnesi (Manis Temminckii) vispirms
atrada ceļotājs Smets (Smuts) Lattakas tuvumā, kur

atrodas angļu misionāru sēdeklis Kapzemes ziemeļu daļā,
un Smi t s (Smith) viņu ļoti pamatīgi aprakstījis savos

pētījumos par Dienvidus Āfrikas dzīvniekiem. Augumā
un izskatā viņš visvairāk līdzinās savam Indijas radinie-

kam. Aste, kura gandrīz sasniedz ķermeņa garumu, sa-

šaurinās tikai uz galu un pēkšņi strupi un apaļi nobeidzas.

Ķermenis ir plats, galva īsa un resna. Olveidīgas zvīņas
sedz galvu, ļoti lielas, pie pamata smalki gareniski rievo-

tas, bet galā gludas zvīņas novietotas uz muguras vien-

padsmit līdz trīspadsmit, uz astes piecās un pakaļā četrās

rindās. Pieauguši tēviņi sasniedz apmēram 80 centimetri

kopēja garuma, no kuriem aste aizņem 30 centimetrus.

Abu kir f a jeb
„
vēršu tēvs", kā Kordofanas no-

madi stepju zvīņnesi dēvē, atrod termitiem bagātajās Āfri-
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kas stepēs pietiekoši daudz barības un vēlamo vientulību.

Pēc H c v g 1 i n a ziņām, stepju zvīņnesis dzīvo paša raktās

alās. Te viņš saritinājies
#

guļ cauru dienu, paslēpis galvu

zem astes. Parasti viņš staigā tikai uz pakaļkājām, ne-

skārdamies ar savu ļoti kustīgo asti pie zemes, bet spēj arī

ķermeņa priekšu pacelt gandrīz pilnīgi stāvus gaisā.

Viņš nav nedz ātrs, nedz veikls un nespēj tāpēc aiz-

bēgt no sava vajātāja, un nevarīgam, kāds tas ir,viņam
uzbrukuma gadījumā neatliek nekas cits, kā saritināties

kamolā un tādā veidā atdoties pretiniekam tanī cerībā, ka

cietās bruņas gan viņu pasargās pret ienaidnieka zobiem

un nagiem. Viņa barība ir dažādās skudru sugas, vabu-

les un sienāži; kā iedzimtie stāsta, tad viņš ēdot ari durra

jeb kafru proso.



Somainie dzīvnieki.
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Astotā šķira.

Somainie dzīvnieki (Marsupialia).

Zīdītāju klasē nav vairs blakus primātiem un vaļiem
nevienas citas dzīvnieku šķiras, kura varētu mūsu uzma-

nību tā saistīt, kā somainie. šinī šķirā mēs apvienojam ne

mazumu dažādu zīdītāju, kuriem savā starpā maz kopēja,
izņemot somu. Ļoti svarīgas pazīmes norāda, ka somainie

nav cits nekas, kā mūsu laikmetā ienākuši pagātnes radī-

jumu fragmenti, nav cits nekas, kā zīdītāji pašā sākumā,
kā augstāk attīstītu radījumu priekšteči, kā radītājas da-

bas mēģinājums, ķerties vispār pie zīdītāju dzīvnieku vei-

došanas, šis uzskats būtu jau laikam sen ieguvis pilnīgu

piekrišanu, ja daudziem nebūtu tas izlicies par ķecerību,
ka vispār var pavisam runāt par Radītāja darba nepilnību.
Pat spējīgi un atzīti dabas pētnieki ir pielaiduši tādas

domas, ka šis mēģinājums radīt šādus pirmos zīdītājus,
kuri patlaban galvenā kārtā apdzīvo Austrāliju, būtu iz-

skaidrojams ar ūdens trūkumu šinī pasaules daļā, un šinī

apstāklī tie grib atrast iemeslu somas izveidošanai, kaut gan

šiem pašiem dabas pētniekiem labi zināms, ka agrākos laik-

metos somainie dzīvojuši arī Eiropā un tagad tie jūtas kā

mājās arī Amerikā, kur ūdens taču netrūkst, iedomāja-

ties," saka 0 v c n s (Owen), „kādu no mūsu savvaļā dzīvo-

jošiem četrkājainajiem, manis pēc lapsu vai meža kaķi:

viņi taisa sev perēkli, viņiem ir sava nometne. Pieņemsim,
ka' mātei, kura zīda mazos, šausmīgu slāpju dzītai jāno-

staigā vienu vai divi simti (divdesmit līdz četrdesmit)

jūdžu, kāmēr dabū atveldzēt savu izkaltušo mēli, un ka ma-

zie ģimenes locekļi viņai jāatstāj mājā: kas būtu noticis,
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ar jauno, aklo, nabaga pamesto sabiedrību, atgriežoties
mātei no sava simtiem jūdžu garā ceļojuma? Protams,
būtu pagalam, būtu nobeigušies aiz slāpēm. Dzīvniekiem,
kuri mīt tādā zemē kā Austrālija, jābūt veidotiem saskaņā
ar viņas klimatiskajiem un visiem citiem apstākļiem. Un

tas tā ir: šiem plašajā cietzemē dzimušiem un ceļošanai
nolemtiem zvēriem ir soma un ir dzimuma īpatnības, kas ci-

tiem zīdītājiem liekas, un šīs dabas dāvanas ļauj viņiem
ņemt savus bērnus visur līdz, kurp arī neietu."

Tam, kuru tikko minētā apelācija pie laipnā lasītāja

jūtām nevarēs samulsināt, nebūs grūti pierādīt, cik nepa-

matots ir šis tā saucamais pierādījums. Ir vispār pazī-

stams fakts, ka visi zīdītāji bērnus atnes tanī gada laikā,
kurš bērnu audzēšanai un pirmai izbarošanai visizdevīgā-

kais, tā tad tanī gada laikā, kad ūdens pietiek, vienalga,
vai nu to sauc par pavasari, vai par vasaru, vai kā citādi

vēl. Ja nu somainos radot lieta tiešām būtu grozījusies ap

to, kā parūpēties labāk par kādu zīdītāja dzīvnieka māti,
vai tad noteikti nebūtu daudz lietderīgāk un vienkāršāk,
radīt Austrālijā augstus kalnus, lai dotu iespēju mākoņiem
sabiezēt un apgādāt ielejas ar ūdeni. Tad mazāk būtu jā-
cieš no slāpēm arī melnā cilvēka mātei, kurai nav nekādas

somas, kā arī dingo kucei, kura dzīvo līdzīgos apstākļos,
un visiem tiem derīgajiem mājas dzīvniekiem, kurus Au-

strālijā ieveduši eiropieši pēc tam, kad beidzot šo zemi bij

galīgi piesavinājušies. Tādi izskaidrošanas mēģinājumi,
kā O v c n a m, neveicina mūsu zināšanas ne par matu un ir

bez tam vēl arī smieklīgi.

Pamatīgāka iepazīšanās ar somainajiem un viņu salī-

dzināšana ar citu šķiru pārstāvjiem rāda, ka viņu ķermeņa
nevienādība savā starpā nav mazāk uzkrītoša, kā šo dzīv-

nieku nepilnība salīdzinot ar tiem, ar kuriem viņiem līdzība.

Taisni šī līdzība ar citiem augstākiem tās pašas klases ra-

diniekiem, liekas, norādām uz viņu īsto nozīmi. Ja viņi
tiešām piederētu pie kādas attīstītas grupas, tad arī galve-
nai grupas pazīmei, proti, zobu sistēmai, vajadzētu uzrādīt

tādu pat vienādību, kā tas ir citās šķirās; jo šķiras, tāpat
kā arī ģints un dzimtas jēdziens dibinās uz zobu sistēmas
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savādībām. Norobežodami vaļu izveidotās šķiras, mēs uz

zobiem gan negriežam vērību un nemeklējam pēc viņu vie-

nādībām, bet še to varam arī ar pilnu tiesību atļauties, jo
viss vaļu ārējais veids jau liecina, ka še apvienotas dažda-

žādas formas, kāmēr somaino ārējais veids ir tikpat da-

žāds, kā viņu zobu sistēmas. Kas tad par līdzību ir ķen-

guru ar vombatu, somainam vilkam ar somaino āpsi? Ko-

pējā pazīme viņiem ir soma, vairāk nekas. Visi šķiras lo-

cekļi pārveidoti vienā ziņā, un otra tāda piemēra nav vairs

visā klasē; bet katram atsevišķam loceklim ir atkal savas

īpašas savādības. Dauz vieglāk somainie ir salīdzināmi

ar citiem zīdītājiem, nekā paši savā starpā, daži, piemēra

dēļ, ar plēsējiem, citi atkal ar grauzējiem. Ja neievērojam

somu, tad Tasmanijas vilks mums izliekas kā diezgan labi

attīstījies suns, somainais lācis kā radīšanā neizdevusies

caune vai kā kaķu lācis, somainā caune ir kā pirmais neap-

tēstais līdējkaķa skicē jums, somainā miega pele kā glītas
vāverītes pirmtēls, somainā pele kā puslīdz izdevies cirslī-

tis, somainā žurka ir kā pirmais nodoms izveidot kādu plē-
sējiem radniecīgu sugu, apmēram kādu ezi vai kādu ciršļu
žurku, peldsomainis ir kā bizamciršļa pārstāvis, strupso-
mainis kā neattīstījies stobrsnuķainis, kufu liekas kā ne-

gatava palmu caune, somainais lācis kā neizdevies īstais

lācis, vombats jāuzskata kā pirmais, bet arī noteikti ne-

izdevies mēģinājums radīt kādu grauzēju, kāmēr vīrieš-

kārtas somaino vāveri tikko varēs atšķirt no lidvāveres un

ķenguru šķiet, ir apvienojis grauzējus un gremotājus.
Ja nebūtu somas, tad, ja arī ne visus, tomēr lielāko daļu
varētu varbūt uzskatīt par atsevišķu dzimtu pārstāvjiem

grauzēju un plēsīgo zvēru šķirās, jo vairāk vēl tamdēļ, ka

minētās šķiras ir tik bagātas formām, ka vajadzīgās rad-

niecības saites pie lielākās daļas somaino gan būtu atro-

damas.

Ja nu salīdzina kādu somaino ar radniecīgu plēsēju

vai grauzēju, tad arī nemācīta acs pamanīs, ka somainais

vienmēr ir mazāk izveidots, mazāk attīstīts un ne tik pil-

nīgs, kā viņam līdzīgais grauzējs un plēsējs. To, kas pa-

licis attīstībā iepakaļ vai kas nereti pat sarucis, redz vai nu
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visā ķermeņa izskatā, vai arī atsevišķo locekļu būve, vai

zobu sistēmā. Mēdz apmierināti atsaukties par glītu ķer-
meņa uzbūvi pie daudziem plēsējiem un grauzējiem; aplū-
kodami somainos, mēs līdzīgu iespaidu gūsīm ļoti reti.

Mūsu acij, pieradušai pie citām dzīvnieku formām, arvien

kaut kā trūkst, kad tā aplūko somaino dzīvnieku. Galva

ir vai nu par lielu, vai arī par mazu, kājas par īsām vai par

garām, viņu daļas nepilnīgas, aste par spēcīgu vai par vāju,
bieži vien arī plika vēl un pretīga, purns par strupu vai

par smailu, spalva par daudz saraina un nevienāda, vai arī

par retu, acs par mazu, vai par nedzīvu. Ja kādam somai-

nim vairāki šādi trūkumi, tad viņš modina neatvairāmu pre-

tīguma sajūtu.
Par somaino ķermeņa uzbūvi vispār nav daudz ko

teikt. Atsevišķie locekļi še atšķiras viens no otra vairāk,
kā kaut kurā citā šķirā. Ja neņemam nemaz vērā lielumu,
kurš svārstās starp prāvu briedi un kādu cirslīti, arī tomēr

jāsaka, ka nevienā citā šķirā nav apvienoti tik dažādi dzīv-

nieki, un tamdēļ še būs lieki teikt ko, kas vēlāk būtu atkal

jāatkārto, aprakstot sugas. Gandrīz pilnīgi plakano sma-

dzeņu pusložu attīstība ir niecīga ,kaa neliecina somainajiem

par labu, jo tā pilnīgi kļūst saprotama viņu caurmērā mazā

saprašanas spēja. Kuņģis gaļas, kukaiņu un augļu ēdē-

jām sugām ir vienkāršs un ieapaļšs, citām manāmi pagari-

nāts, zarnas tāpat stipri dažādas. Somaino zobi ir tikai

tiktāl salīdzināmi ar augstāko zīdītāju zobiem, ka arī tiek

pa. daļai mainīti, bet citādi visādi stipri atšķiras. Visiem

šīs šķiras locekļiem kopējs ir tikai viens: soma. Šķībā
ārējā vēdera muskuļa cīpsla, priekšā piestiprināta pie kau-

numa kaula, pārkaulojas un izveidojas par tā saucamo so-

mas kaulu, kurš der par balstu kulītei priekšā uz vēdera,

še atrodas pupi, pie kuriem agrini dzimušie mazuļi pie-

ķeras. Šī kulīte var būt vai nu kā pilnīga soma, vai arī

var sarukt par vivi ādas krokām, bet vienmēr tā savam

mērķim noder, proti, sedz mazos, kuri karājas iekšā pie

pupiem. Mazie ierodas pasaulē tādā stāvoklī, kā ne pie
viena cita zīdītāja. Viņi ir nevien pliki, akli un kurli, bet

tiem nav pat ne tūpļa, un locekļi izskatās kā sprungulīši.
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Tūlīt pēc dzimšanas viņi piesūcas pie pupiem, kuri parasti
izskatās pēc garas, ķīlveidīgas kārpas, un pirmajās die-

nās stipri aug. Vēlāk jaunais somainis no šejienes taisa

pamazam arvien tālākus ceļojumus, bet savu bērnību visu

viņš pavada somā, un šai savādai kārtībai padodas arī

vairāki līdzbiedri, kuri tikai mēnesi vai drusku vairāk tiek

nesti mātes miesā, kamēr somas grūsnība velkas seši līdz

astoņi mēneši. No ieņemšanas dienas līdz kāmēr mazais

izbāž no somas savu galvu, paiet pie milzu ķenguru ap-

mēram septiņi mēneši, no šī laika līdz tam, kad viņš somu

pirmo reiz atstāj, vēl apmēram deviņas nedēļas, un ap-

mēram tikpat ilgi jaunais radījums dzīvo vēl pa daļai somā,

pa daļai ārpus tās. Mazuļu skaits ir ļoti svārstīgs.

Tagad somainie apdzīvo Austrāliju un dažas kaimiņu
salas, kā arī Dienvidus un Ziemeļamēriku. Austrālijas
cietzeme jāuzskata par viņu īsto tēvzemi, jo visi pārējie

zīdītāji, kas še patlaban dzīvo, daži sikspārņi, dingo un

daži grauzēji, bez šaubām, ir vēlāki ienācēji. Amērikā at-

rodam tikai nedaudzus vienas mazas dzimtas locekļus, bet

tie tad dzīvo arī tiklab ziemeļos, kā dienvidos. Atkarībā

no dažādībām somaino ķermeņa uzbūvē, arī dzīves veids

tiem stipri dažāds; vieni ir plēsēji, otri grauzēji; šie dzīvo

uz cietzemes, viņēji kokos, daži pat ūdenī; lielākā daļa ir

nakts dzīvnieki, bet daudzi darbojas arī pa dienu. Starp

laupītajiem ir labi skrējēji un kāpēlētāji, starp augu ēdē-

jiem ātri un izturīgi lēcēji. Tomēr, ja salīdzinām ar aug-

stāk attīstītieem zīdītājiem, tad ir skaidrs, ka tikpat vieni,
kā otri paliek kustībās pēdējiem pakaļ: pat vispilnīgākais
somainais plēsējs ne tuvu nesasniedz īstā plēsēja kustī-

gumu. Ķenguru, kurš steigdamies var taisīt astoņi līdz des-

mit metri garus lēcienus, tomēr noteikti paliek pakaļ kādam

briedim vai kādai antilopei, un vombatu noskries viegli kaut

kurš grauzējs, un pats lempīgākais. Līdzīgi ir arī ar somai-

no augstākām spējām; arī šinī ziņā viņi netiek citiem

zīdītājiem līdz. Viņu maņas varētu atrasties augstākais, ja

uz tādas pašas pakāpes, kā citiem nagu dzīvniekiem, turpre-
tim saprašana ir salīdzinot vienmēr niecīga. Ikviens so-

mainis, salīdzinot ar apmēram attiecīgo nagu dzīvnieku,
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liekas būt garīgi truls radījums, kurš nespēj nedz attī-

stīties, nedz labāks tapt, nevar nedz ko iemācīties, nedz

arī paturēt. Viņa acīs redzam garīgu trulumu un tuk-

šumu, kaut arī tās būtu lielas un skaidras, un pamatīgi

novērojumi rāda, ka šis iespaids nav aplams. Vienaldzība

pret apkārtni, ciktāl lieta negrozās ap laupījumu, kurš

varbūt jāiegūst, tā tad ciktāl nekrīt svarā vēdera prasī-

bas, pilnīgs intereses trūkums par dažādajiem apstākļiem,
tāpat arī pieķeršanās, mīlestības un draudzības jūtu trū-

kums liekas būt kopēji visiem somainajiem. Mēs manam

maz, vai pat nemanam nemaz, ka šie zemie radījumi prastu
iedzīvoties jaunos apstākļos, ka spētu pierast un ierast.

Dažus plēsigos somaiņus mēdz saukt par ļauniem un kāriem

uz košanu, jo iedzīti kādā spraugā, viņi lieto savus zobus

bez liela apdoma, bet dažus augu ēdējus somaiņus mēdz at-

kal apzīmēt par mīlīgiem un labsirdīgiem, jo viņi vai nu

nemaz, vai tikai drusku mēģina aizstāvēties, bet nedz vienu,
nedz arī otru būtība nav apzīmēta ar šiem vārdiem pareizi.

Vissirdīgākais nagu dzīvnieks, kurš savā gūstniecības laika

sākumā kož satrakots un dusmīgs visapkārt, labi apejo-
ties pamazām vien top laipns pret cilvēku un ciešams ra-

dījums: somainais dzīvnieks paliek arvien tas pats, un

pat pēc daudz gadiem tikko spēj atšķirt savu kopēju no

citiem cilvēkiem. Cik maz viņš padodas cilvēkam, vai

dara viņam ko par patikšanu, vai izpilda viņa gribu, vai

pieķeras tam, tikpat maz viņš draudzējas arī ar citiem dzīv-

niekiem, un gandrīz arī ar sev līdzīgiem ne. Mīlestība un

naids liekas somainā dzīvnieka dvēselē tikai vēl iezīmēti;

pat māte attiecībā uz saviem bērniem izrāda intereses trū-

kumu un vienaldzību, kaut gan viņa nodarbināta ar tiem

vairāk un ilgāk, kā cits kāds attiecīgs nagu dzīvnieks. Ja

viņa tiešām izrāda mātes jūtas un maigumu, tad uzmanīgs

novērotājs to atzīs drīzāk par mechanisku, bet nevis par

apzinātu parādību. Mātes lepnuma uz savām atvasēm,

prieka, ko augstāk stāvoša zīdītāju māte sajūt par saviem

bērniem, pie somainā dzīvnieka nemana nemaz. Neviena

somainā māte nerotaļājas, cik man zināms, ar saviem bēr-

niem, neviena nemāca tos, neviena nepaskaidro neko. Ma-



269

zais, vēl somā atrazdamies, mācas pamazam pats tikt ar

savu šauro dzīves aploku galā, mācas kustēties, bēg no brie-

smām atpakaļ somā, kad kļuvis jau kaut cik patstāvīgāks,
un uz to viņu pavedina arī māte, un galīgi somu atstāj tad,

kad mātei nasta top jau par smagu, varbūt tad audzētāja
to arī padzen, bet arī pēc tam vēl atgriezās atpakaļ pie

vecās, pat tad, kad pats bauda jau mātes priekus un jau

pašam jārūpējas par saviem pēcnākamiem, un ja vien ie-

spējams, zīž veco kopā ar vēlāk dzimušiem brāļiem un mā-

sām, tā tad īstu patstāvību iegūst tikai ļoti vēlā savas

dzīves periodā.

Somaino barība ir dažāda. Visas tās sugas, kas līdzi-

nās plēsējiem, medī citus dzīvniekus, ēd gliemjus, zivis

un visu citu, ko jūra izmet, kā arī cietzemes dzīvnieku mai-

tas; mazākās sugas medī putnus, kukaiņus un tārpus; zā-

les ēdēji, beidzot, barojas ar lapām, zālēm un saknēm, ko

viņi ganoties noplūc. Pirmie nodara visādus zaudējumus

un nepatikšanas, dzīdamies pakaļ ganāmiem pulkiem, ielīz-

dami naktīs vistu kūtīs un nodarīdami vēl citus nedarbus;

pārējie jau tāpēc vien nevar būt par apgrūtinājumu, ka

baltais kolonists, stādamies pie zemes pārvaldīšanas, vi-

ņus ātri iznīcina, mazāk gan dzīdamies pēc kāda noteikta

mērķa, bet apmierinādams tikai savu nevaidamo medību

dziņu. Vispār nav sevišķas nozīmes ne tam labumam, ne

arī tam ļaunumam, ko somainie atnes. Tikai nedaudziem ir

lietojama gaļa un āda, bet ar citiem nezina ko iesākt.

No plēsējiem somainajiem vispirms jāmin somai-

nās caunes (Dasvuridae). Visas šīs dzimtas sugas

tagad dzīvo vairs tikai Austrālijā. Somainais vilks

jeb somainais suns (Dasvurus cvnocephalus), vie-

nīgais vēl dzīvais ģints pārstāvis, nenes savu vārdu par velti,

jo patiesībā viņš liekas būt īsts meža suns. Viņa slaidais

ķermenis, viņa galvas forma, uz zemi nodurtais purns, stā-

vās ausis, acis un paceltā aste atgādina šo pēdējo; tikai



270

locekļi ir samērā īsi, un zobu sistēma stipri savādāka kā

sunim. Somas kaula vietā ir cīpslains skrimslis.

Somainais vilks ir lielākais no visiem gaļas ēdējiem

somainajiem. Viņa ķermeņa garums ir pāri par 1 metri,
astes garums 50 centimetri, veci tēviņi, kā tiek apgalvots,
esot vēl labi lielāki un sasniedzot garumā pavisam 1,9
metra. īsā, vaļīgi piegulošā spalva ir pelēkbrūna, uz mugu-

ras ar divpadsmit līdz četrpadsmit šķērsstrīpām. Mugu-
ras spalva pie pamata ir tumšbrūna, vidū dzeltēnbrūna

un galā tumša; vēdera spalva ir gaišbrūna pie pamata un

brūnganbalta galā. Galva gaišā krāsā, acu apgabals balt-

gans; priekšējā acu kaktā ir melns plankums un virs acs

strīpa. Spalva nav gan smalka, bet īsa un drusku vilnaina.

Sejas izteiksme pavisam citāda kā sunim, un proti, uz-

krīt dziļāk šķeltā mute un lielākas acis.

Somainais vilks apdzīvo Tasmaniju jeb Vandimena

zemi. No sākuma, kad eiropieši bij tikko ieceļojuši, to va-

rēja sastapt ļoti bieži un tas nodarīja lielus zaudējumus

un nepatikšanas, jo cītīgi apciemoja aitu pulkus un vistu

kūtis. Iznākums bij tāds, ka šaujamie rīki dzina to arvien

tālāk prom un patlaban viņš aizdzīts uz zemes vidieni,

liempšīras un Vūlnoršas kalnos to var arvien vēl sastapt

pietiekošā daudzumā, visbiežāk apmēram tūkstoš metru

virs jūras līmeņa. Klinšu plaisas tumšās, cilvēkam nepie-

ejamās aizās, dabiskas vai paša raktas dziļas alas ir pa

dienu viņa paslēptuves, un no tām viņš iesāk savus laupī-
šanas gājienus. Viņš ir nakts dzīvnieks un no stipras

gaismas ļoti baidās. Par viņa acu ārkārtīgo jūtību pret
dienas gaismu liecina pastāvīgā acu plēvītes mirkšķinā-
šana: neviena pūce neprastu sargāt savas acis no pretīgās
dienas gaismas tik rūpīgi, kā viņš. Laikam šādas jūtības

dēļ viņš dienu ir lēns un neveikls, pa naktīm turpretim
mundrs un kustīgs, pat nevaidams un bīstams; jo viņš ne-

izvairās no cīņas un parasti ir uzvarētājs, tāpēc ka viņa
vienīgie pretinieki var būt tāpat tikai suņi. Ja arī viņš
nav pats niknākais starp somainajiem plēsējiem, tad tomēr

savas dzimtas radiniekus viņš visus pārspēj spēkā un droš-

sirdībā, un jau tāpēc vien pelnījis savu nosaukumu. Viņš
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tiešām ir īsts vilks un, salīdzinot ar savu augumu, nodara

tikpat daudz zaudējumu, kā viņa vārda brālis ziemeļos.
Cebras suņa barība sastāv no visiem tiem dzīvniekiem,

kurus viņš var panākt un pievarēt, un proti, tiklab no mu-

gur-, kā arī no bezmugurkaulainiem, no kukaiņiem, mīkst-

miešiem un līdz pat adatainiem. Kur kalni pieiet pie jū-
ras krasta un kur kolonisti vēl nav apmetušies uz pastāvīgu

dzīvi, viņš naktīs klejo gar jūrmalu, uzož un uzmeklē vis-

visādus dzīvniekus, ko jūra izmetusi malā. Gliemji un citi

mīkstmieši, kuru var atrast tik daudz, liekas, ir viņa maltī-

tes galvenā sastāvdaļa tādā gadījumā, ja viņam ne sevišķi
laimējies un jūra nav sagatavojusi kādu gardumu, izmez-

dama krastā kādu pussapuvušu zivi vai roni. Bet somai-

nais vilks uzņemas ar grūtākas medības. Zāļainajos līdze-

numos un zemajos, parkveidīgos mežos viņš medī ātro

krūmu ķenguru, bet upēs un peļķēs pīļknābi, neskatoties

uz pēdējā peldēšanas un niršanas mākslu. Ja viņš se-

višķi izsalcis, tad nesmādē nekādu barību un nebaidās pat
no skudru eza asa uzvalka. Cik tas arī neliktos neticami,
ka plēsīgs zvērs var apēst tādu medījumu, kura āda ap-

klāta asām adatām, tad tomēr par somaino vilku tas droši

zināms; jo viņa kuņģī atrastas šīs adatu ādas atliekas.

Ja šis dzīvnieks savus laupījumus sāk piekopt jau ap-

dzīvoto vietu tuvumā, tad viņu parasti sāk ķert lamatās

vai arī medī ar suņiem. Pret pēdējiem viņš prot ļoti labi

aizstāvēties un tad īsti parāda savu niknumu un negantību,
kuri ir nesamērīgi viņa nelielam augumam. Apdraudēts,

viņš cīnās līdz izmisumam, un tad pietiek darba veselam

baram suņu.

Par somainā vilka dzīvi gūstā maz kas sakāms. Tā-

pat kā visi viņa radinieki, ari viņš ir dumjš un truls un

var modināt ne vairāk, kā tikai paviršu uzmanību. Tikko

saķerts esot spītīgs un stūrgalvīgs, ātri kā kaķis kāpelējot

pa savu būri vai pa mājas baļķiem un taisot divi līdz trīs

metri augstus lēcienus. Ilgā gūstā un satiksmē ar cilvēku

aprimst tiklab viņa kustības, kā arī niknā daba; tomēr so-

mainais vilks nekad īsti neiedraudzējas ar savu kopēju, ti-

kai trūcīgi mācas to pazīt un spēj tikko atšķirt viņu no ci-
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tiem cilvēkiem, bet parāda viņam pilnīgu vienaldzību un sa-

viļņojas kautcik tikai tad, kad ierauga sniegto gaļu. Stun-

dām ilgi viņš skraida pa savu būri, neko daudz neintere-

sēdamies par ārpasauli, vai arī tāpat vinaldzīgs guļ at-

pūsdamies vai aizmidzis vienā un tanī pašā vietā. Viņa
skaidrās, tumšbrūnās acis aplūko novērotāju ar tukšu

skatu un tām ne pavisam nav tās izteiksmes, kāda piemīt
īsta laupītāja acīm. Ikviena meža suņa un ikviena kaķa
acīs spulgo viņa būtība, turpretim somainā vilka acīs mēs

nevaram izlasīt neko citu, kā vien aprobežotību un tru-

lumu. Šinī ziņā arī še acs tomēr ir gara tulks.

Nesalīdzināmi neglītāks un augstākā mērā atbaidošs

un pretīgs ir tuvākais somainā vilka radinieks, ko-

lonistu velns (Dasvurus ursinus). šo zīmīgo nosau-

kumu zvērs dabūjis sava neticamā niknuma un nepiera-
dināmības dēļ. Visi novērotāji ir vienis prātis tanī ziņā,
ka grūti iedomāties vēl nepatīkamāku, trakāku, neprātī-

gāku un niknāku radījumu, kā somainais velns, kura ne-

labie untumi un skaišanās nekad nebeidzas un kura dus-

mas sāk kvēlot gaiši aiz niecīgākā iemesla. Pat gūstā un

jo rūpīgi kopts viņš nepamet savus netikumus, un nekad

viņš neiemācas ne pazīt, ne mīlēt to, kas viņu kopj un baro,
bet uzbrūk savam kopējam tikpat neganti un dusmīgi, kā

kuram katram citam radījumam, kurš uzdrošinās viņam
tuvoties. Salīdzinot ar šo riebīgo ļaunprātību, sevišķi uz-

krītoša ir viņa muļķība un kūtrums, kuri nebūt nesaskan

ar viņa vārdu. Somainais velns vai nu guļ vistumšākā

būra kaktā, vai arī klabina saviem briesmīgajiem zobiem

un kož kā traks uz visām pusēm, tiklīdz ir iedomājies, ka

varētu varbūt aizsniegt tuvojošos pienācēju. Šinīs dusmu

izverdumos tad arī parādās vienīgā viņa garīgā darbība,
uz kādu tas liekas spējīgs.

Sākumā somainais velns darīja Vandimena zemes

kolonistiem lielas raizes, jo mājputnu audzēšana viņa dēļ

bij gandrīz neiespējama. Tāpat kā caune, viņš ik naktis
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lauzās vistu dārzos un trakoja te ar tādu asinskāri, ka to

spēj vienīgi caune. Tāpēc viņu uzreiz stipri sāka ienīst

un sāka atriebties un bez žēlastības vajāt, jo vairāk vēl

arī tāpēc, ka viņa gaļa tika atzīta par garšigu vai vismaz

ēšanai derigu. Sāka izlikt lamatas, sāka sarīkot medības,
un tā notika, ka arī šis velns drīz vien iemācījās atzīt, ka

cilvēks ir kungs un ir gudrs, iemācījās bīties no cilvēka

un atkāpās uz visbiezākajiem un visnepieejamākajiem kalnu

mežiem. Daudzos apvidos viņš ir jau izskausts, un arī

tur, kur vēl sastopams, ir manāms diezgan reti.

Somainais velns ir īsts nakts dzīvnieks un no dienas

gaismas baidās tāpat, kā somainais vilks vai kā mūsu pū-

ces. Kad iestājusies nakts viņš atstāj savu midzeni un

klīst apkārt, meklēdams laupījumu, un tad viņš izrādās

samērā veikls un ātrs kustībās un izturīgs skriešanā,
kaut gan izveicībā un lunkanībā paliek tāļu pakaļ Vecās

pasaules līdējkaķiem un caunēm, kuru vietnieks viņš Jaun-

holandē ir. Viņa izturēšanās, kā arī dažas parašas at-

gādina lāci. Ejot viņš min uz visas pēdas, sēdot atbalstās

uz pakaļas kā suns.

Nikns kā parasti viņš uzbrūk ikkatram dzīvniekam,

kuru vien var dabūt. Viss, ko šī visumā nabadzīgā zeme

vai arī jūra var dot, ir viņam labs; jo viņa rijība var sa-

censties ar viņa negantību. Laupīšanas gājienos var dzir-

dēt viņa balsi,' kura ir kaut kas vidējs starp skaļu riešanu

un starp ņurdēšanu.
Somainās caunes vārda šaurākā nozīmē (Da-

svurus) ar četrām vai piecām patlaban pazīstamām su-

gām, ir sevišķas apaķšģints pārstāvji. Pēc ķermeņa bū-

ves tās nostādamas apmēram vidū starp lapsām un cau-

nēm, tomēr sevišķi uzkrītošas līdzības nav viņām nedz ar

pirmajām, nedz arī ar otrām. Viena no pazīstamākām su-

gām, raibā somainā caune (Dasvurus viverrinus),

ir palsi brūnā, dažreiz gaišākā, apakšā baltā krāsā. Pa

visu ķermeņa virsdaļu izkaisīti nenoteiktā kārtībā balti ne-

noteikta veida laukumi, uz galvas mazāki, nekā uz pārējā

ķermeņa. Pieauguša dzīvnieka ķermenis 40 cm, aste 30

cm gara, skausta augstums 15 cm. Raibās somainās cau-
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nes vislabāk dzīvo jūrmalas mežos. Te viņas pa dienu

slēpjas alās zem koku saknēm un zem akmeņiem vai arī

koku dobumos. Naktij iestājoties, viņas aizklīst tālu pēc
barības, šī caune ēd it īpaši beigtus dzīvniekus, ko izmet

jūra, bet medī pa mežu arī mazākus zīdītājus un putnus,
kuri taisa ligzdas zemē, un nesmādē arī kukaiņus. Arī

vistu kūtis viņa neaizmirst apciemot un nomaitā līdzīgi
caunēm visus putnus bez žēlastības, zog arī gaļu un tau-

kus no cilvēku dzīvokļiem. Viņas gaita ir ložņīga un ap-

domīga, bet viņas kustības ātras un veiklas; tomēr kāpēlē

viņa vāji un tamdēļ vislabāk paliek uz zemes, lai gan daž-

reiz mēģina arī kāpt šķībos kokos. Viņas mazuļu skaits

svārstās starp četri un seši.

Somaino cauni vajā ar tikpat lielu ienaidu, kā citus

līdz šim minētos somaiņos laupītājus. Viņu ķer, nereti

diezgan daudz, dzelžu slazdos, ēsmai ieliekot kaut kādu

dzīvnieka barību. Gūstam viņa nav ieteicama, jo ir tas

visgarlaicīgākais radījums, kādu es pazīstu.

Somaiņa miegu pele ir mazs, vairāk

vai mazāk racēju pelei līdzīgs somains plēsējs.

Viņa apdzīvo tikai Austrāliju, uzturas kokos un

pārtiek gandrīz tikai no kukaiņiem. Ar šo grupu

mūs var iepazīstināt tafa (Dasvurus penicillatus).

Augumā viņa līdzinās apmēram mūsu vāverei; viņas ķer-
meņa garums ir 25 cm un astes garums 20 cm. Garā,

mīkstā, vilnainā, tikai viegli ādai piegulošā spalva ir ķer-

meņa virspusē pelēka, bet ķermeņa apakšējās daļās balta

vai iedzeltēni balta. Tafa ir lielākais kolonistu posts, tas

ir nikns un drošsirdīgs plēsējs, kurš nonāvētā dzīvnieka

asinīs burtiski apreibst un savos laupītāja ceļojumos prot

iespiesties cilvēku dzīvokļu visdziļākos kaktiņos. Viņš zog

caur visšaurāko spraugu, kāpelē, lec pār mūriem un žo-

giem un visur atrod pieeju, vai tas būtu no augšas, vai no

apakšas, vai no vienas puses, vai otras. Kolonistiem par

laimi viņai trūkst mūsu žurkas graužamo zobu, un viņas
aizturēšanai pietiek ar labām durvīm. Ja tafa būtu ceb-
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ras (somainā) vilka lielumā, bet arī ar samērā par tikpat
lielāku asinskāri: tad viņa padarītu neapdzīvojamus ve-

selus apgabalus un būtu noteikti visbīstamākais no visiem

plēsīgiem zvēriem.

Ciršļi liekas savu priekšstāvi somaino dzīvnieku šķirā
ir atraduši somainās pelēs (Antechinus), jo viņas
līdzinās ciršļiem tiklab izskatā, kā arī dzīves veidā un iera-

šās. Somainās peles pieder, bez šaubām, pie visbiežāk sa-

stopamiem Jaunholandes zīdītājiem. No somainājām mie-

ga pelēm viņas atšķiras visvairāk ar mazo augumu, jo viņu
lielākā daļa tikko pārsniedz parasto peli un tikai nedaudzas

tuvojas mazas žurkas augumam; bez tam viņu aste ir vie-

nādi un ļoti īsi spalvota. Arī viņas lielāko daļu ir koku

apdzīvotāji un pieder pie viskustīgākajiem un veiklā-

kajiem kāpelētājiem, jo skrej horicontalam zaram

nevien pa virsu, bet arī, līdzīgi sliņķim, pa apakšu,
bet .tikai ātri. Ar galvu lejup viņa var skriet pa zaru tik-

pat labi uz leju, kā uz augšu un lekt ar apbrīnojamu veik-

lību un drošību no viena zara uz otru, turklāt diezgan lielu

gabalu. Dzeltēnkājainā somas pele (Antechi-
nus flavipes) ir tipisks šīs ģints priekšstāvis, šis dzīvnie-

ciņš pats ir gandrīz 13 cm garš un viņam ir 8 cm gara aste.

Skudru somainis (Mvrmecobius fasciatus) re-

prezentē pēdējo šīs dzimtas ģinti. Mātītei nav kulīšu, bet ir

astoņi gredzenā novietoti pupi. Uzkrītoša ir bagātīgā zobu

sistēma; jo zobu skaits ir lielāks, kā jebkuram citam zīdī-

tājam. Skudru somaini ar pilnu tiesību var uzskatīt par

vienu no skaistākiem un uzkrītošākiem somainiem dzīv-

niekiem. Augumā viņš apmēram līdzinās mūsu parastai
vāverei. Krāsa ir ārkārtēji īpatnēja. Priekšējas ķermeņa

virsdaļas okera dzeltēnā krāsa, kuru baltās spalvas pie-

maisījums atsit gaišāku, atpakaļ pakāpeniski pāriet dziļi
melnā krāsā, un tāda ir ķermeņa pakaļgalam lielākā daļa,
bet tikai ar deviņām baltām, vai iepelēkbaltām šķērsšvī-
trām. Apakša visa ir iedzeltēnbalta.
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Neskatoties uz šādām savstarpīgi tik nesaskanīgām

krāsām, dzīvnieks atstāj patīkamu iespaidu, un tas kļūst
vēl daudz patīkamāks, redzot zvēriņu dzīvu. Viņš ir tik-

pat kustīgs kā iepriekš minētie. Viņa skriešanas ātrums

nav gan liels, bet veiklība un viltība šo trūkumu bagātīgi
atsver. Skudru somaiņa galvenā barība ir jau apzīmēta

ar viņa nosaukumu. Viņu tad arī sastop it īpaši tādos

mežu apgabalos, kur dažādu skudru sugu netrūkst. Savu

mēli viņš iebāž ņudzošā kukaiņu pūlī gluži tāpat kā skudru

lācis, un rauj atkal ātri mutē atpakaļ, kad sakaitinātie

kukaiņi diezgan jau mēlei piekodušies. Pretēji jau minē-

tām plēsīgo somaino ģintīm, skudru somainis ir pilnīgi

nevainīgs.

Somainās žurkas (Didelphvdae) ir otrā so-

maino dzīvnieku dzimta; viņas sasniedz ja daudz, tad kaķa
lielumu. Starp šiem dzīvnikiem opos v m s (Di-

delphvs virginiana) ir gan visvairāk pazīstams.

Viņš nav slavens nedz ar savu krāsu, nedz arī

ar savu piemīlīgumu vai citām kādām patīkāmām

īpašībām, un tāpēc dibināti viņš uzskatams kā īsti

pretīgs radījums. Oposuma ķermeņa garums ir vairāk

kā 50 cm, astes garums ap 30 cm. Ķermens ir nedaudz

stiepts un diezgan smags, kakls īss un resns, galva gara,

piere plakana un pakāpeniski pāriet garā, noasinātā purnā,

kājas īsas, diezgan resnā, apaļā un smailā aste tikai pie

pamata apklāta spalvām, bet tāļāk līdz pašam galam plika

un apklāta smalkiem zvīņu matiem, starp kuriem tikai

pa retam redzamas arī dažas īsas spalvas. Mātītei ir pil-

nīgi attīstīta soma.

Ziemeļamērika no Meksikas līdz lielajiem Kanādas

ezeriem ir oposuma dzimtene, šā milzīgā zemes gabala

vidējos apgabalos viņš viscaur bieži sastopams, un proti,
cilvēkam ne par patikšanu. Meži un krūmāji ir oposuma

uzturēšanās vietas, un jo biezāki tie, jo labāk oposums vi-

ņos dzīvo.
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Oposums ir, kā jau visa viņa apbruņošana rāda, koku

dzīvnieks, un virs zemes tamdēļ diezgan lēns un nevarīgs.

Ejot viņš min ar visu pēdu. Visas viņa kustības ir slin-

kas, pat skriešana maz veicas, kaut gan skrienot viņš taisa

prāvus lēcienus vienpakaļ otram. Turpretim pa koku ga-
lotnēm dzīvnieks kāpēlē ļoti droši un diezgan žigli. Te vi-

ņam labi noder pakaļkāju nost atliecamais īkšķis, ar kuru

tas zarus var apķert un saturēt, kā arī vijīgā aste. Ne-

reti viņš karājas astē un paliek šādā stāvoklī stundām ilgi.

Smagais ķermenis, protams, neļauj viņam kāpēlēt tikpat
ātri un veikli, kā to dara četrroči un grauzēji; tomēr

kokos viņš diezgan labi paslēpts no ienaidnieka. No ma-

ņām sevišķi attīstīta ir osme, un pēdas dzīt viņam vajag

prast labi. Pret žilbinošu gaismu viņš ir jūtīgs un tamdēļ
no tās uzmanīgi izvairās. Ar to pietiek, lai varetum pie-

ņemt, ka arī redzei vajag būt diezgan labai. Bet citas

maņas, bez šaubām, atrodas uz ļoti zemas pakāpes.

Lielajos, tumšajos mežos oposums lodā apkārt dienu

un nakti, kaut gan tumsa viņam patīk labāk kā gaisma.
Bet kur viņam briesmas draud, un pat tur jau, kur nepa-

tīkami gaišs, viņš parādās tikai naktī un visu dienu guļ
alās zemē vai koku dobumos. Tikai pārošanās laikā

oposums dzīvo kopā ar savu mātīti; pārējo gada daļu viņš
dzīvo vientuļi, nīzdams sabiedrību, tāpat kā visi viņa tu-

vākie radi. Viņam nav noteikta dzīvokļa, bet tas izmanto

kaut kuru paslēptuvi, kāda tam no rīta pēc nobeigta ce-

ļojuma gadās. Ja laime sevišķi labvēlīga un viņš atrod

kādu alu, kurā dzīvo kāds vājāks grauzējs, tad tas, pro-

tams, ir jo patīkamāk; jo tad šāda nama pirmajam iemīt-

niekam jātop arī par oposuma maltīti. Oposums ēd visus

mazos zīdītājus un putnus, kurus tik var dabūt, tāpat arī

olas, dažādus rāpuļus, lielākus kukaiņus, viņu kāpurus un

pat tārpus, bet ja dzīvnieku barības nav, tad apmierinās

arī ar to, ko dod augi, piemēra dēļ, ar kukurūzu un barību

saturošām saknēm. Asinis viņš ciena vairāk par visu

pārējo barību un tāpēc trako neaprakstāmi, ja tiek pie slep-
kavošanas. Vistu kūtīs oposums bieži nogalina visus iedzī-

votājus un tad izdzer vienīgi viņu asinis, gaļas neaiztik-
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dams. šī asinsbauda oposumu apreibina tāpat kā mūsu

cauni, tā kā no rīta nereti viņu var atrast guļam starp no-

galinātiem putniem. Būdams vispār uzmanīgs, viņš paliek
akls un kurls, ja tiek pie slepkavošanas, kur var apmieri-
nāt savu asinskāri, un aizmirst par visām briesmām, tā kā

savā darbā aizraujas pat tiktāl, ka suņi to bez pretošanās

saņem cieti vai arī sakaitinātais zemkopis to nosit.

Novērojot sagūstītos ir pietiekoši droši pierādīts, ka

mātīte dzemdē apmēram pēc 14 dienu grūsnības, vai la-

bāk sakot, pārvieto mazos no mātes miesām somā. Bērnu

skaits svārstās starp četri un sešpadsmit, sākumā tie ir

pavisam mazi un bez veida. Viņi ir apmēram zirņa lie-

lumā un sver tikai 5 grani. Ausu un acu nav, nav pat
skaidri redzama mutes šķirba, kaut gan protams, tai jā-
būt jau pietiekoši attīstītai, jo mute ir līdzeklis, ar ko ma-

zais saistās pie mātes. Mute attīstās arī daudz agrāk,
nekā pārējās ķermeņa daļas; jo tikai labi vēlāk izveidojas
kaut cik acis un ausis. Apmēram pēc četrpadsmit dienām

atveras soma, kuru māte ar sevišķa ādas muskuļa palī-
dzību var pēc vēlēšanās vai nu sašaurināt, vai arī papla-
šināt, un apmēram pēc piecdesmit dienām mazie ir jau
pilnīgi attīstījušies. Tad viņi ir peles lielumā, viscaur ap-
klāti spalvām un nu atver arī acis. Pēc sešdesmit dienām

zīdīšanas somā viņu svars ir vairāk kā simts reiz lielāks

par agrāko. Māte nekad neļauj attaisīt somu vaļā, lai

varētu mazos apskatīt. Viņa pārcieš visas mokas, ļauj pat,
lai kar uz uguns, bet šādu vēlēšanos nepilda. Tikai kad

mazuļi sasnieguši žurkas lielumu, tie atstāj somu, bet arī

tad, kad prot jau skriet, paliek joprojām pie mātes un ļauj,
lai tā rūpējas par viņiem un medī.

Zaudējumu dēļ, ko oposums nodara māju putniem, viņš
visur tiek ienīsts un nesaudzīgi vajāts. Sevišķi nēģeri ir

šim dzīvniekam kaislīgi ienaidnieki un nobeidz to, kur un

kad vien var, prot arī vislabāk izlietot. Oposuma cepetis,
kurš eiropietim nav baudāms, jo divi dziedzeri abpus taisnai

zarnai izplata ārkārtīgi pretīgu, stipri ķiplokaiņu smaku,
kura pielīp arī gaļai un to samaitā, nēģeriem patīk ļoti
labi un ir atmaksa par viņu medību pūlēm.
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Šīs dzimtas otrajā ģintī līdz šim pazīstams tikai viens

vienīgs somainais dzīvnieks, kurš galvenā kārtā dzīvo ūdenī,

proti, peldsomainis (Chironectes variegatus). No

radiniekiem viņu šķir kāju būve. Kailpēdainām priekš-
un pakaļkājām ir pa pieci pirksti, bet pēdējie ievērojami
lielāki par pirmējiem un atšķiras vēl arī ar labu peldplēvi,
kura pirkstus savieno, kā arī ar sirpveidīgiem nagiem.
Mūsu dzīvnieks izskatās apmēram kā žurka. Lielie vaigu

maisi, kuri atveras mutē, padara seju no izskata daudz

resnāku, nekā viņa patiesībā ir. Mīkstā, gludā, pieguļošā
spalva, kura sastāv no retām garām saru spalvām un bie-

zas vilnas spalvas, ir uz muguras koši pelnpelēka un asi at-

dalās no baltās apakšas. Pieaugušam dzīvniekam ir ap 40

cm garš ķermenis un gandrīz tikpat gara aste. Peldsomainis

ir izplatīts Dienvidamērikas lielākā daļā. Viņš sastopams

no Rio dc žaneiras cauri visām Dienvidamērikas piejūras
zemēm līdz Hondurasai, bet viscaur tikai reti, vai mazākais

grūti to sagūstīt.
Natterers, kurš Brazilijā vācis septiņpadsmit

gadus, šo dzīvnieku dabūjis tikai trīs reizes un

tad arī tas bijis tikai gadījiens. Tādēļ nav ko brīnēties,
ka par viņa dzīves veidu gandrīz nekā nezinām. Ir zināms,
ka viņš galvenā kārtā uzturas mēžos un mazu upju un

strautu krastos un, līdzīgi lielākai daļai ūdens zīdītāju, gal-
venā kārtā slēpjas krastu alās vai arī papeldas pa upi, tā

kā parasti novērošanai nav pieejams. Barību meklēt

viņš gan iet kā dienu, tā arī nakti, peldēt, kā arī uz saus-

zemes ātri un veikli kustēties prot ļoti labi. Viņa barība,
kā stāsta, sastāvot no mazām zivtiņām un citiem maziem

ūdensdzīvniekiem un no zivju ikriem; tomēr lielie vaigu
maisi norāda arī, ka peldsomainis nenicina turklāt arī augu

vielas.

Pie somaino āpšu dzimtas pieder somai-

nais lieldeguna āpsis (Perameles nasuta), —

dzīvnieks ar ļoti īpatnēju izskatu, kuram ar trusi tikpat
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daudz līdzības, kā ar kādu cirsli. Viņa nosaukumamir tik

daudz taisnības, kā starp visiem īstajiem somainajiem āp-
šiem viņa purns ir pats garākais. Gandrīz sariem līdzīgā

spalva ķermeņa virspusē ir iebrūni bāldzeltēna un ar melnu

lāsmojumu; ķermeņa apakša netīri iedzeltēn-balta. Pie-

audzis dzīvnieks, ierēķinot asti ar 15 cm, ir gandrīz 50 cm

garš, skausta augstums ap 10 cm. Somainais lieldeguna

āpsis, tāpat kā viņa radinieki, dzīvo augstākajos, vēsākajos

Austrālijas kalnu apgabalos, sevišķi Jaunā Dienvidvelsā.

Viņa nav šīs pasaules daļas karstākos līdzenumos, tomēr

bieži nolaižas līdz jūras krastam. Kur viņš piemīt, tur sa-

stopams ļoti bieži un nereti uzrakņā lielus apgabalus, pa

daļai barību meklēdams, pa daļai dzīvokli ierīkodams. Ar

gariem un spēcīgiem nagiem viņam nav grūt izrakt šīs

ejas un alas pa pusei zemē, un tā kā laikam taisni saknes

un sīpoli ir visu somaino āpšu galvenā barība, tad viņam tā-

pat kā kurmim jārok vienmēr jaunas ejas, lai varētu iztikt.

Garais snuķis katrā ziņā arī noder rakšanai. Bez saknēm

viņš ēd vēl tārpus un kukaiņus, bet ja tas var dabūtaugu

barību, tad tas, liekas, šo ņem vispirms. Dažreiz kartu-

peļu laukos un labības noliktavās viņš nodara diezgan ievē-

rojamus postījumus un kļūst tur tikpat neciešams, kā peles

un žurkas. Laimīgā kārtā viņam tomēr nav graužamo

zobu, kā šai kustoņai, un tamdēļ arī augkopji, rīkodamies

ar zināmu uzmanību, var viņa nevēlamos apciemojumus

novērst; kaut gan nav jāaizmirst, ielaist sādu noliktavu

mūrus dzīli zemē, jo citādi dzīvnieks, rakdamies zem tiem,
varētu ietaisīt arvien jaunus ceļus. Viņa gaita ir kaut kas

īpatnēji vidējs starp skriešanu un lekšanu un līdzināsies

gan visvairāk truša gaitai, jo viņš lec pamīšus uz pakaļ- un

uz priekškājām, nevis kā ķenguru tikai uz pēdējām. Balsi

dzird tikai tad, ja somainais āpsis ievainots; ta ir asi svelp-

joša un stipri atgādina žurku spiegšanu. Kolonistiem viņš
un viņa radinieki laikam ir tikpat riebīgs, kā jau minētie

grauzēji, un tie vajā visus somainos āpšus, kur un kad vien

var. Mātīte atnes vairāk reiz gadā pa trīs līdz seši mazos

un nēsā tos ilgi savā atpakaļ atveramā somā.
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Somainie kāpelētāji (Phalangistidae), kas ir

ģintīm un sugām visbagātākā dzimta starp augu ēdējiem

somainajiem, sasniedz ja daudz, tad spēcīgas caunes au-

gumu. Viņu priekš- un pakaļkājas ir vienādā garumā un

arī diezgan vienādi būvētas, jo abām ir pa pieci pirksti.
Somainie kāpelētāji dzīvo Austrālijā un dažās Dienvidus

Āzijas salās. Visi tie ir koku dzīvnieki un tāpēc sastopami
vienīgi mežos.

Par viskustīgākajiem starp somainajiem kāpelētājiem
mums būs gan jāuzskata somainās lidpeles (Pe-
taurus). Viņu izskats tik pilnīgi līdzīgs pazīstamajām lid-

vāverēm, ka abas varētu samainīt, ja zobu sistēma somaino

peli ievērojami neatšķirtu no minēta grauzēja. Katrā ziņā
spalvām apaugusē lid- jeb plīvāda abpus viduklim starp

priekš- un pakaļkājām ir viņas galvenā pazīme. Ķermenis

slaiks; ļoti garā aste kupla, spalva mīksta un smalka. Pa-

zīstamākā somainā lidpele būs gan cukurvāvere (Pe-
taurus sciureus); jo redzams jau pēc vārda vien, ka šīs

sugas dzīvnieks ir kļuvis populārs. Nevar liegt, ka viņas
vārds, ko devuši pirmie kolonisti, labi izvēlēts; jo nevien

izskats, bet arī augums padara šo dzīvnieku mūsu vāverei

līdzīgu. Garais un slaikais ķermenis lidādas dēļ, kura iz-

stiepta vidū starp abām kājām, izliekas neparasti plats;

kakls īss un diezgan resns; plakanai galvai īss, mazliet

smails purns; aste ļoti gara, ieapaļa, ļengana, kupla. Mā-

tīte ar pilnīgi izveidotu somu. Spalva ļoti bieza, ārkārtīgi

smalka un mīksta, plīvāda arī spalvām klāta, un vienīgi

ausis iekšpusē plikas, turpretim ārpusē, vismaz pie pamata,
ar spalvām. Visa ķermeņa virsdaļa pelnpelēkā krāsā, plīv-
āda virsū tumši riekstbrūna ar baltu apmali, apakšā balta

ar vāji iedzeltēnu zaigojumu, bet pret malu iebrūna. Dzīv-

nieciņa kopīgais garums sniedzas līdz 46 cm, no kuriem ap-

mēram pāri par pusi nāk uz asti.

Cukurvāveri sastop it īpaši JaunāDienvidvelsā. Ta ir īsts

koku dzīvnieks. Pa dienu viņa slēpjas visbiežākajos koku

kroņos, kur tā atradusi sev vai nu kādu dobumu, vai arī

kādu žuburotu zaru, un, saritinājusies gluži apaļa un ieti-

nusies vēl arī savā plīvādā, nododas gulēšanai; naktij iestā-
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joties sākas viņas darbi. Nu kāpelē tā pa kokiem tikpat
veikli kā vāvere, arvien no lejas uz augšu; jo no augšas uz

leju viņa lec ar savas plīvādas palīdzību, kuru izplēš līdzīgi
krītamam širmim. Viņa spēj taisīt ārkārtīgi lielus lēcie-

nus, mainīdama turklāt virzienu pēc patikas. Jau tad vien,

ja spēj nolekt no desmit metri liela augstuma, viņa var

aizsniegt kokus, kas ir divdesmit līdz trīsdesmit metrus tāli

no viņas. Uz kāda kuģa pie Jaunholandes krastiem atradās

lidsomainis, kurš bij tik pieradināts, ka viņam drīkstēja

atļaut brīvi pa kuģi paskraidīt. Mundrais radījums, visu

kuģa ļaužu prieks, bij uz deķa tā apdzīvojies, ka to varēja
redzēt te augstākā masta galā, te atkal apakštelpās. Kādu

dien spēcīgam vējam pūšot viņa uzkāpa savā iemīļotajā
vietā, — masta galā. Radās rūpes, ka, taisot viņai kādu no

saviem lēcieniem, varētu to sagrābt vētra un iemest jūrā,
un kāds no matrožiem nolēma, nodabūtsavu mīluli no aug-
šienes zemē. Kad viņš bij dzīvniekam jau tuvu, pēdējais

mēģināja izvairīties no nepatīkamās sagūstīšanas un sa-

sniegt kuģa deķi, taisīdams vienu no saviem lieliskajiem
lēcieniem pa gaisu. Bet tanī pašā brīdī spēcīgs vēja grū-
diens nošķieba kuģi uz sāniem tā, ka, spriežot pēc visiem

aprēķiniem, somainais lidotājs nu iekritīs jūrā. Domāja

jau, ka tas pagalam, bet viņš prata gan izpalīdzēties. Ar

savas priekšzīmīgās stūres palīdzību viņš pēkšņi mainīja
sava lidojiena virzienu, veikli pagriezdamies un pa lielu

loku laimīgi nolaidās uz drošā kuģa deķa. Šo lidojienu

apbrīnoja visi skatītāji un apgalvoja, ka tas izpildīts vien-

līdz graciozi un piemīlīgi un tamlīdzīgu grūt būtu izdarīt.

Lidsomainim guļot, veikls kāpējs var to viegli saķert; jo

gaisma viņu tā apžilbina, ka arī savu lidojamo aparātu
lietodams, viņš nenokļūst uz noskatītā zara un nokrīt nevis

uz drošā koka, bet zemē, kur cilvēks viņu panāk ļoti ātri.

Viņš nav nemaz tik reti sastopams kolonistu mājās, kuri to

kopj ar lielu rūpību. Viņa saprašanas spējas ir niecīgas;
bet garīgo spēju trūkumu viņš atsver zināmā mērā ar savu

jokošanos un jautrību, ar savu piemīlīgumu un glītumu.
Būrī viņš skraida apkārt cauru nakti bez mitēšanās un no-

stājas tad bieži vien visbrīnišķigākajās pozās. Viegli viņš
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pierod pie kaut kuras barības, kaut gan augļi, pumpuri un

kukaiņi paliek viņa mīļākais ēdiens, jau tamdēļ vien, ka šīs

vielas atbilst viņa dabīgai barībai. Sevišķi viņam patīk
eikaliptu un gurnijkoku sula, un droši vien arī kukaiņi sa-

stāda viņa barībā ievērojamu daļu. Dažos apvidos tie no-

dara persikiem un apelsiniem manāmus zaudējumus.

Somaino lidotāju pundurīti, somas jeb oposura-

pe 1 i (Acrobates pvgmaeus) uzskata pilnīgi dibināti par

īpašas ģints pārstāvi. Viņas zobu sistēma zināmā mērā

ir apgriezta, salīdzinot ar iepriekšējo, jo augšā viņai seši

un apakšā septiņi dzerokli. Glītais dzīvnieciņš ir apmēram
mūsu māju peles lielumā, un kad viņš, lidādu pieglaudis

pie miesas, sēd uz zara, tad izskatās šim mūsu glītajam,
bet tomēr tik stipri ienīstajam grauzējam pilnīgi līdzīgs.
Viss viņa garums ir 15 cm, no kuriem drusciņ vairāk par

pusi nāk uz pašu ķermeni un pārējais uz asti. īsā, mīkstā

spalva augšā pelēkbrūna, apakšā iedzeltēn balta; ap acīm

melni riņķi, ausis priekšā tumšas, pakaļā baltganas. Abas

ķermeņa pamatkrāsas noteikti nošķirtas. Sēdot lidāda sa-

kļaujas krokās pie miesas un piešķir oposumpelei pavisam
savādu glītumu. Maigais apakšmalas baltums tad izskatās

kā ar gaumi izmeklēta mežģiņu rota gar manteļa malu,
kurš uzmests dzīvniekam uz pleciem. Aste atšķiras ar

bārdveidīgu spalvojumu divi rindās.

Lidsomaiņu pundurīts pārtiek, tāpat kā citi viņa radi,
no lapām, augļiem, pumpuriem un citām maigām augu da-

ļām, bet nesmādē arī mazus kukainīšus, ja gadās tos at-

rast. Viņš nebūs gan neko mazāk dzīvs un mazāk kustīgs,
kā citi radi, bet kas zīmējas uz viņa spējām, pārlekt vai

pārlidot lielus gabalus ar izplēstas lidādas palīdzību, tad

tikai nedaudz būs tādu, kas varētu viņu še pārspēt.

Moluku, Jaungvinejas un Timora grupas mežos mājo

kāda savāda mūsu dzimtas ģints, kuskus (Cuscus).
Raibais kuskus jeb vanga 1 s (Phalangista macu-

lata), viena no skaistākām grupas sugām, sasniedz pie-
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audzis 1,1 m kopēja garuma, no kura aste atņem apmēram
45 cm. Miesu sedz bieza, viļņota, zīdmīksta spalva. Viņas
krāsa mainās daudzkārt. Parasti baltā, iedzeltēni vai

iepelēki tonētā virspusē uzkrīt lieli bezveida plankumi

spilgti rūssarkanā, tumšbrūnā vai melnā krāsā, kuri uz

kāju ārpusēm izplūst un izzūd; apakša ir bez plankumiem
un tīri balta, seja un piere dzeltēna.

Pēc Uo 11 es a (Wallace) novērojumiem kuskus pār-
tiek gandrīz vienīgi no lapām, patērēdami tās ļoti lielus
daudzumus. Viņu biezās ādas un uzkrītoši sīkstās dzīvī-

bas dēļ iegūt šos dzīvniekus nav viegli. Bieži krietns šau-

tenes lādiņš paliek kuskus ādā un nedara viņam ļaunu, un

pat ar pārlauztu mugurkaulu un skroti smadzenēs viņi no-

beidzas nereti tikai pēc dažām stundām. ledzimtie saķer
viņus tomēr viegli, kāpdami kokos pakaļ, un īstenībā ir

brīnums, ka tos uz salām vēl var sastapt. Vienāno Aruma

salām iedzimtie atnesa Uollesam kādu nobeigtu raibo kus-

kus, bet negribēja atdot, jo bij nodomājuši iebaudīt viņa
gaļu. Tā kā ceļotājs gribēja iegūt ādu, tad vajadzēja ķer-
ties tūlīt pie dīrāšanas, ja vispār gribēja ko panākt. Lai-

mīgie mednieki nu bez kavēšanās sadalīja nodīrāto dzīv-

nieku un izcepa.
Daudz biežāk nokļūst pie mums ku z v (Phalangi-

sta), kuskusiem ļoti radniecīgi somainie kāpelētāji, kuri

ārēji atšķiras ar ieapaļu redzokli, diezgan lielām ausīm,
gludu spalvu un apakšā līdz galam spalvām klātu asti. Viena

no vispazīstamākajām sugām šinī apakšģintī ir lapsu
ku z v (Phalangista vulpina), zvērs meža kaķa lielumā,
kurā šķiet sakombinēti mūsu glītās vāverītes būve ar lap-
sas ārējo veidu. Ķermeņa garums ir 60 cm, astes —

45 cm. Bez tam vēl dzīvnieku raksturo bieza un mīksta

spalva ar zīdveidīgu vilnas spalvu un diezgan īsu un stīvu

saru spalvu. Virspuses krāsa ir brūnganpelēka ar iesarkan-

bālu toni, apakšā okerdzeltēna.

Lapsu kuzu dzīvo Jaunholandē un Vandimena zemē

un ir visbiežākais dzīvnieks starp Austrālijas somainajiem.
Arī viņš, tāpat kā viņa radi, dzīvo it īpaši kokos mežā un

piekopj stingru nakts dzīvi, pat tik tāl, ka parādās no sa-
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vas paslēptuves tikai stundu vai divas pēc saules noiešanas.

Lai nu gan viņš prot teicami kāpelēt un ir šim darbam ari

priekšzīmīgi piemērots, tomēr tas izliekas smags un gauss

salīdzinot ar citiem, līdzīgi izveidotiem dzīvniekiem, it se-

višķi ar vāveri. Ķeramo asti viņš lieto daudz; jo lapsu

kuzu, patiesību sakot, neizdara nekādas kustības, pirms kā

nav ar šā tik nepieciešamā rīka palīdzību pienācīgi nodro-

šinājies. Uz līdzenas zemes viņš būs gan vēl gausāks kā

kokā. Barība sastāv lielāko daļu no augu vielām; tomēr

viņš nebūt nesmādē arī mazus putniņus vai citus vājus
mugurkaulainos dzīvnieciņus. ledzimtie medī viņu sirdīgi
un uzskata viņa gaļu, neraugoties uz mums pretīgo smaku,
kas no tās nāk, par lielu gārdumu, un prot izlietot dažādi

arī ādu. Kuzu ādu tie nesā tikpat pašapmierināti, kā mēs

soboļa vai caunes ādas. Un patiesībā lietpratēji ir arī iztei-

kušies atzinīgi par mīksto, vilnaino kuzu ādiņu.

Piektajā šīs šķiras dzimtā mums jāiepazīstas ar

koalu jeb Austra 1i j a s lāci (Phascolarctus cine-

reus), kas ir viens no ievērojamākiem somaiņiem un savā

dzimtā vienīgais. Zinātniskais nosaukums, proti „somas

lācis", ir vietā; jo koalam tiešam ir noteikta līdzība ar

jaunu lāceņu gan izskatā, gan arī gaitā un kā viņš vispār

izturas. Viņa garums sasniedz 60 cm, skausta augstums

apmēram pusi no tā. Kopējais iespaids ir ļoti īpatnējs,

galvenā kārtā resnās galvas dēļ ar atlekušām un uzkrītoši

rupju spalvu klātām ausīm, tāpat arī žirgto acu un platā un

strupā purna dēļ. Aste līdzīga kārpainam nelīdzenumam,
kuru viegli var pavisam nepamanīt. Spalva ļoti gara, gan-

drīz pinkaina un bieza, bet tomēr smalka, mīksta, vilnaina,
krāsa virsū iesarkani pelnpelēka, apakšā iedzeltēnbalta,

ausu ārpuse melnpelēka.
Jaunā Dienvidvelsā, un proti, meži uz dienvidrietumiem

no Džeksona ostas, ir somaino lāču dzimtene. Nekur to

nevar sastapt bieži, un tāpēc viņš arī vēl diezgan maz pa-

zīstams. Divatā, kopā ar savu mātīti viņš staigā pa vis-
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augstājiem kokiem tik lēni, ka dabūjis tamdēļ arī „Austrā-

lijas sliņķa" vārdu. Bet viņa gausumu bagātīgi atsver

viņa apbrīnojamā rūpība un noteiktība kāpelēšanā, kamdēļ

viņš spēj aizsniegt pat pašus malējos zarus. Tikai pavisam
reti, un katrā ziņā vienīgi barības trūkuma spiests, viņš
atstāj koku kroņus un ceļo pa zemi, gan vēl lēnāk, ja iespē-

jams, un smagāk un nevarīgāk kā pa zariem, no viena

koka līdz otram, kurš sola viņam jaunu barību. Viņš ir

pa pusei nakts dzīvnieks, vismaz gaišāko un karstāko die-

nas daļu viņš noguļ dziļi slēpies gumijas koku lapās, kur

viņš visvairāk arī mīl uzturēties. Pievakarē viņš iesāk savu

maltīti. Mierīgi un citu zvēru nemanīts viņš visā omulībā

plūc jaunās lapas un svaigos zaru dzinumus, saturēdams

tos priekšķetnām un nokozdams priekšzobiem. Krēslas

stundās viņš nolaižas gan arī zemē un rok še saknes. Visā

viņa būtībā un darbos parādās lielāka trulība par parasto.

Viņu dēvē par cauri un cauri labsirdīgu un miermīlīgu dzīv-

nieku, kuru nav iespējams tik viegli sakaitināt un kurš

savas darīšanas nokārto klusu ciezdams. Pavisam reti var

dabūt dzirdēt viņa balsi — dobju riešanu, kura tikai tad

pāriet skaļā un asā kliedzienā, ja viņš ļoti izsalcis vai ja

viņu par daudz karina. Lielās dusmās var arī notikt, ka

viņš sarauc negantu un draudošu seju; tad arī žirgtās acis

spīd ļauni pretī miera traucētājam. Bet tas nav domāts tik

ļauni, jo kost vai skrāpēties viņam gan nenāk prātā.
ledzimtie vajā koalu dedzīgi viņa gaļas dēļ, un proti,

kāpdami kokos tāpat kā viņš. Koalu medīdami viņi nebūt

nebaidās kāpt slaidajos, vairāk par divdesmit metri aug-

stajos koku stumbros un koka zaros uzņemties zvēra me-

dības, kuras darītu godu arī kāpelētajam pērtiķim. Tā

viņi uzdzen zvēru pašos augstākos zaros un nogrūž no tu-

rienes lejā, kur gaida citi mednieki, vai arī nosit ar rungu

turpat augšā.

Ķenguru (Macropodida), zināmā mērā gremotāju

pārstāvji starp somainajiem un šīs šķiras milzeņi, ir ārkār-

tīgi uzkrītoši radījumi. Viņu ķermenis no priekšas atpakaļ
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pieņemas apmēros; jo visvairāk attīstītā ķermeņa daļa ir

ap krustiem, tamdēļ ka pakaļkājas ievērojami palielinātas.

Pretēji tām krūtis un galva ir ļoti sīki. Lēcēji somainie

kustas gandrīs vienīgi ar ķermeņa pakaļējās daļas palī-
dzību, un līdz ar to tad arī izskaidrojama viņas attīstība.

Savas vājās priekškājas ķenguru var tikai ļoti mazā mērā

izlietot kustībām un barības saņemšanai, turpretim viņa
lēcienveidīgā gaita ir iespējama pateicoties nesamērīgi pa-

garinātām pakaļkājām un varenajai astei. Pakaļkājas un

aste ir bez šaubām viszīmīgākais visā dzīvnieka ķermenī.
Šīm kājām ir spēcīgi gurna kauli, gari stilba kauli un nesa-

mērīgi pagarināti pēdas kauli ar spēcīgiem un gariem pirk-

stiem, no kuriem vidējam ir varens nags. Pirkstu skaits

še četri, jo īkšķa nav. Aste samērā resnāka un garāka kā

kaut kuram citam zīdītājam un ar ārkārtīgi spēcīgiem mus-

kuļiem. Salīdzinot ar šiem locekļiem, priekšējie jāuzskata
tikai par strupiem ķeramiem rīkiem, kaut gan ar to ne-

būt negribam teikt, ka tie arī kustību ziņā būtu sarukuši.

Ķenguru priekškājas, kurām parasti pieci, apaļiem nagiem

bruņoti pirksti, ir zināmā mērā pārvērtušās itin kā par
rokām un tā dzīvnieks viņas arī lieto. Galva ir kaut kas

vidējs starp brieža un starp zaķa galvu.

Lēcēju somaino dzimtene ir Austrālija; plašie, ar zāli

apaugušie līdzenumi šīs pasaules daļas vidienā ir tās vietas,
kur viņi it īpaši uzturas. Dažām sugām gan patīk labāk

krūmiem bagāti apvidi, citām klinšainie kalni parkveidī-

gājos zāļu klajumos, vēl citas izvēlējušas sev par dzīves

vietu necaurejamus biezokņus, kur taciņas iemīt tiem iespē-

jams tikai izlaužot papriekš lielākos un mazos zarus, vai,
cik tas arī neizliktos neticāmi, dzīvo uz klintīm un kokos.

Lielākā daļa dzīvo savu dzīvi pa dienu; turpretim mazākie

lēcējsomaiņi ir nakts dzīvnieki, kuri pa dienu slēpjas ne-

dziļos iedobumos, uz kuriem nāk atkal atpakaļ. Atsevišķi
somaiņi dzīvo arī klinšu plaisās, uz kuriem arī regulāri at-

griežas atpakaļ, nākdami mājup no ganībām.
Tanīs apgabalos, kur nometušies eiropieši, ķenguru

lielāko tiesu ir atspiests atpakaļ. „Jau tagad," tā stāsta

„vecais bušmens", „trīsdesmit jūdžu ap Melburnu neredz
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vairs nevienu ķenguru. Kolonisti, vajādami dzīvniekus bez

mērķa un apdoma, ir tos jau izskauduši. Es savukārt esmu

uzgājis viņus Filipa ostā tādā daudzumā, ka kopā ar sa-

viem medību biedriem, kamēr mēs tur divi gadus uzturējā-

mies, varēju nošaut vairāk kā divi tūkstoši. Apgabals še

viņiem bezgala labvēlīgs. Lieli, savā starpā saistīti meži

mainās ar plašiem līdzenumiem, un šāds apvidus taisni dod

visu, kas ķenguru pie viņa dzīves vajadzīgs. Visvairāk

iemīļotās ganības viņiem ir zāļaini līdzenumi, kurus apņem

krūmiem bagāti meži, vai kuri paši stiepjas ap šādiem

mežiem. Vasaru tiem labāk patīk mitri, ziemu sausi ap-

vidi. Ūdeni, kā liekas, ķenguru var pieciest; vismaz es esmu

bieži atradis viņu nometnes jūdzēm tālu no ūdens un ne-

esmu arī novērojis, ka viņi pa naktīm būtu kārtīgi staigā-

juši ūdeni dzert. Turpretim, man ir uzkritis, ka viņi lab-

prāt uzturas liellopu ganāmpulka tuvumā. Ikkatram ķen-

guru pulkam ir savas ganības vai vairākas tādas, kuras sa-

vieno labi iemītas taciņas. Ķenguru skaits kādā pulkā var

būt dažāds. Esmu redzējis simtu, bet visvairāk gan pa

piecdesmit kopā; jo viņi ļoti mīl sabiedrību. Sīkākās sugas

turas kopā ne tik lielos pulkos; parasti redz tās atsevišķi
vai lielākais duci kopā. Pulka locekļi paliek vienmēr uz-

ticīgi kopā un ar citiem pulkiem nesajaucas. Katrai sa-

biedrībai ir par vadoni vecs tēviņš, un pārējie seko viņam
akli pakaļ, tiklab bēgot, kā arī uz ganībām ejot, gluži kā

aitu bars savam vadonim aunam. Agri no rīta un pa vakara

krēslu viņi ganās nereti stundām ilgi, ja nejūtas traucēti,
kamēr pa dienu atpūšas. Dažreiz var novērot aizraujošu

skatu; daži plūc lēnām nokaltušo zāli, citi rotaļājas savā

starpā, citi atkal pusaizmiguši guļ uz sāniem.

Līdz riesta laikam visi pulki dzīvo vislabākā saticībā.

Bet mīlestība saviļņo arī šos radījumus, sevišķi tēviņus,
kuri tad bieži vien izcīna savā starpā nopietnas cīņas. Pēc

riesta vecāki pūļa individi mēdz atšķirties un dzīvo vientuļi
pa biezu mežu.

Ķenguru bez šaubām pieder pie visievērojamākiem

zīdītājiem. Patiesībā viss viņiem ir ievērības cienīgs: viņu
kustības un viņu atpūta, viņu barības iegūšanas paņēmieni
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būtība. Gaita, kuru var novērot tieši ganībās, ir smagnēja,
nevarīga tupuļošana. Dzīvnieks atstutējas uz rokām un

tad velk pakaļkājas priekškājām garām, tā kā pēdējās pa-

liek starp pirmajām stāvot, še tad viņam jāatbalstās pa-

kaļā uz astes, jo citādi viņš nevarētu pacelt garās pakaļ-
kājas tik augsti, lai tamlīdzīgas kustības būtu iespējams iz-

darīt. Bet šinī ārkārtīgi neērtajā stāvoklī ķenguru arī ne-

paliek ne brītiņu ilgāk par to, cik ir nepieciešami vajadzīgs.
Kožot barību viņš parasti sēd uz pakaļkājām un uz astes

un ļauj priekškājām slābani nokārties. Noplūcis savu ie-

mīļoto barības augu, viņš paceļas, lai parastā stāvoklī to

apēstu. Parastā stāvoklī viņš atbalstās uz pēdām un uz

astes, kura atspiež ķermeni stingri no pakaļas, caur ko

viņš sēd droši un ērti it kā uz trim kājām. Retāk viņš
stāv uz trim kājām un uz astes; tad viņš ar otro roku kaut

ko uz zemes dara. Paēdis pavidam, viņš liekas garšļaukus
zemē, pakaļkājas tālu atstiepdams. Ja šādā stāvoklī gadās
kaut kas ēdams, tad pakaļu viņš atstāj mierīgi guļot un

daudz ja atspiežas uz īsajām priekškājām. Sīkākās sugas

guļot ieņem līdzīgu stāvokli zaķim viņa midzenī: viņš no-

metas uz visām četrām kājām un uz astes, kas paliekta gar
vēderu apakšā, un cieši piespiežas zemei klāt. Šādā stā-

voklī viņi var uzreiz uztrūkties un bēgt. Vismazākais

troksnis iztraucē acumirklī kengurum viņa atpūtu, un proti,
vecie tēviņi veikli saceļas kājās cik augstu vien var, lai ap-

skatītos visapkārt; tad viņi paceļas uz pašiem pirkstgaliem

un atbalstās uz astes gala.
Ja ķenguru pamana kaut ko aizdomīgu, tad pirmā

doma viņam ir par bēgšanu. Nuparādās visa viņa kustības

spēja. Kā katrreiz kad jāsteidzas, viņš lec, galvenā kārtā

ar pakaļkājām, bet viņa lēcieni tāluma ziņā ir pārāki, kā

visiem citiem dzīvniekiem. Viņš piespiež priekškājas cieši

pie krūts, izstiepj asti taisni un atpakaļ, atsper savas

garās, slaikās un atsperīgās pakaļkājas pret zemi ar visu

savu vareno ciskas muskuļu spēku, traucas augšup un

šaujas kā ķīlis pa gaisu uz priekšu slaidā lokā. Dažas su-

gas tura lēkdamas ķermeni horicontali, citas stāvāk, ausis

vienā augstumā ar skaustu, kamēr mierīgā gaitā tās paliek
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saceltas stāvu. Nenobījies, dzīvnieks taisa tikai nelielus

lēcienus, augstākais trīs metri platus; bet līdz ko paliek

tramīgs, tad savu piespiešanos pavairo divkārt un trīskārt.

Ar labo kāju viņš uzlec un nolec mazliet agrāk kā ar kreiso,

tāpat arī mazliet tālāk. Pie ikkatra lēciena smagā aste

cilājas uz augšu un uz leju, un jo garāki lēcieni, jo spēcīgāk.
Visāda veida pagriešanos ķenguru izdara ar divu līdz triju
mazu lēcienu palīdzību, un nevar manīt, ka tad viņš izlie-

totu asti kā stūri. Vienmēr viņš iet tikai uz pirkstiem un ne-

kad nekrīt uz priekškājām. Dažādās sugas dažādi arī tura

priekškājas, — viena atstieptas no ķermeņa, cita atkal

vairāk pievilktas un pārmītas. Vienam lēcienam seko tieši

otrs, un ikkatrs ir vismaz trīs metri plats un divi līdz trīs

metri augsts. Arī gūstā ķenguru lec līdz astoņi metri tālu,

ja tos padzenā pa plašāku dārzu uz priekšu un atpakaļ. Ir

saprotams, ka sunim, kurš varētu ķenguru pakai dzīties,

jābūt brīnum labam, un patiesībā nav arī daudz tādu me-

dību suņu, kuriem tas pa spēkam. Krūmiem apaugušā
vietā dzīšanai drīz ir beigas; jo ķenguru viegli pārlec pār

krūmiem, kas gadās ceļā, kamēr sunim jāskrien apkārt.
Pa nelīdzenu vietu viņš tik netiek uz priekšu; proti, viņam
grūtāk tikt pār nokalņiem pāri, jo spēcīgi lekdams viņš
viegli apmet te kūleni. Citādi viņš var lekt stundām, ne-

pagurdams.
Dzirde laikam gan būs vislabāk attīstīta somaino lē-

cēju maņa; vismaz pie sagūstītā var manīt, ka ausis ne-

mitīgi kustas, tāpat kā mūsu īstajiem meža zvēriem. Redze

ir vājāka un osme ir laikam neattīstīta. „Vecais bušmens"

pat apgalvo, ka ķenguru smuki saredzot, saožot un sadzir-

dot, tomēr piemetina arī, ka viņi līdzīgi zaķim priekšmetus

vāji atšķirot un drāžoties tā sakot*kā akli cilvēkam virsū,

ja pēdējais tikai nekustoties, no kam var spriest, ka viņu
maņas katrā ziņā nevar būt sevišķi attīstītas. Vēl mazāk

tas sakāms par viņu garīgajām spējām. Ķenguru nav starp

somainajiem dzīvniekiem nekāds izņēmums, bet ir tāpat
truli radījumi. Viss, kas nav parasts, izsit tos no sliedēm,

jo tie nespēj jaunos apstākļus novērtēt. Viņu smadzenes

strādā lēnām; ik iespaids, ko viņi saņem, kļūst tiem tikai

pamazām saprotāms; paiet labs laiciņš, kamēr viņi atjē-
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dzas. Savvaļas ķenguru drāžas kā akls taisni prom, ja uz-

nāk kādas briesmas vai ja viņš tādas iedomājas, nav gan-
drīz nemaz apturams, un dažreiz taisa tādus lēcienus, ka,
pēc „vecā bušmeņa" apgalvojumiem, laužot savus stipros
locītavu kaulus; savaņģotam ķenguru kāds jauns žogs iz-

liekas par apbrīnojamu lietu. Viņš var izaugt aiz dzelzs

restēm, un nokļuvis citā vietā, pie tādām pašām sadragāt
savu galvas kausu, ja viņa kopējs nav rīkojies uzmanīgi,
iepriekš dienām ilgi turēdams to ieslodzītu stallī, kur tas ar

savu vājo galvu nevar ieskriet sienā un kur reizē ir arī ie-

spējams, labi ieskatīties jaunajās telpās. Pamazām vien

tad viņš sāk saprast, ka šī telpa pēc būtības ir taču līdzīga
agrākai dzīves vietai, un pamazām vien tad viņš pierod un

pamazām vien sāk lekt pa pareiziem ceļiem. Varbūt, ka

blakus tiek ievietoti citi ķenguru; tad ienācējs no sākuma

ieskata tos par šausmīgiem radījumiem, un pēdējie domā

tāpat kā viņš. Vēlāk, protams, vienas vai arī dažādu sugu

ķenguru plēšas spēcīgi viens ar otru caur restēm; jo priekš
zemākām kaislībām, kā skaudība un greizsirdība, pat ķen-

guru smadzenes ir pietiekoši attīstītas. Tāpat sagūstītais

lēcējsomainis mācās pazīt arī savu kopēju; bet es šaubos,
vai viņš var to atšķirt no citiem cilvēkiem. Vispār ar vi-

siem cilvēkiem, bet nevis ar atsevišķiem viņš ielaižas gan

sakaros tik daudz, cik sadzīvē nepieciešams, vismaz atmet

savu pirmo bailīgumu, bet nav nekad spējīgs siet patiesas
draudzības saites.

Šis bailīgums ir tā īpašība, kura pie mūsu dzīvnieka

vispirms uzkrīt; tai viņš krīt arī nereti par upuri. Sagū-
stītie lēcējsomaiņi nositas, nevien uzdrāzdamies restēm

virsū: viņi nobeidzas vārda burtiskā nozīmē no bailēm.

Savas sajūtas viņi izrāda vispirms stipri siekalodamies, un

tad noslienā rokas un kājas, bieži mēģina siekalas nolaizīt,

bet padara lietu tikai vēl ļaunāku. Viņi skraida kā traki ap-

kārt, nosēstas atkal, krata un šūpo ar galvu, kustina ausis,

siekalojas un kratās atkal. Tā viņi aušojas, kamēr vien bai-

les nav pārgājušas. Kāds ķenguru, kuru es novēroju, no-

mira no nobīļa drīz pēc stipra pērkona negaisa. Viņš sa-

trūkās neizsakāmi no kāda zibeņa. Acīmredzot apžilbis, viņš
uzlēca gaisā tūlīņ pēc nozibšņošanas, notupās tad uz pakaļ-
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kājām un uz astes, nokāra galvu uz sāniem, kratīja savu,
no tikko dabūtā satricinājuma smago galvu nemierīgi un

galīgā nesaprašanā, grozīja ausis pakaļ dārdošajam pērko-

nim, noskumis uzlūkoja savas siekalas un lietū samirkušās

rokas, patiesi izmisis sāka tās laizīt, elpoja strauji un kra-

tīja galvu līdz pat vakaram, kad plaušu trieka padarīja viņa
dzīvībai galu, kā liekas, pirms kā viņš savus šausmīgos pie-

dzīvojumus bij paguvis saprast.

Priecīgi uztraukts, ķenguru aušojas citādi. Viņš sie-

kalojas gan arī tad un krata galvu, bet ausis tura stalti un

savas nenoskaidrotās sajūtas mēģina izteikt daždažādām

priekškāju kustībām un blēdams aizsmakušā balsī. Prie-

cīgs uztraukums viņu var pārņemt, ja pēc ilgākas smadzeņu
darbības tas nonācis pie pārliecības, ka arī ķenguru sugā

sastopami divi dzimumi. Līdz ko viņā ir modusies mīlestī-

bas nojauta, tad viņš cenšas arī to izteikt, un iemīlējies tē-

viņš nu rāda mātītei godu pavisam savādā veidā. Viņš
iet vai lec dažāda garuma lēcieniem savam mīlestības

priekšmetam apkārt, arvien kratīdams galvu, sāk aizsma-

kušā balsī blēt, un šīs skaņas vislabāk varētu salīdzināt ar

apspiestu klepošanu, neatkāpjas ne soļa no savas skaistu-

les, kura izliekas ļoti vienaldzīga, bet seko tai uz pēdām,

aposta to no visām pusēm, sāk tad grābāt un trīt ar asti,
šo katra ķenguru vissvarīgāko rīku. Lielu uzmanību viņš
piegriež arī mātītes somai; to viņš aptausta vai aposta tik

bieži, cik vien tas iespējams. Kad viss tas tā ilgāku laiku

ir turpinājies, tad spītīgā mātīte apgriežas un nostājas uz-

mācīgajam tēviņam preti. Tas pielec acumirklī klāt un

gaida pelnīto pārmācību, jo izlaidies, acīmredzot, jau nu ir,
bet izlieto izdevīgo brīdi, lai mātīti apkamptu. Pēdējā arī

nepalaiž šo izdevību un dod uzbāzīgajam spērienu ar pakaļ-
kājām, bet atrod, kad ir tikusi jau vairākkārt apkampta,
ka viņai arī vislabāk būtu darīt to pašu, un tā beidzot abi

dzīvnieki stāv sirsnīgi apkampušies, krata un loga galvām,

ožņā viens otru un šūpojas omulīgi uz vienu pusi un uz

otru uz astēm atspiedušies. Tiklīdz apkampšanās beigu-

sies, tad sākas vecā pasaciņa atkal, un atkal nobeidzas ar

otrreizēju apkampšanos. Visa šī mīlestības rotaļa izskatās
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augstākā mērā komiska, un jāsmejas gribot negribot ik-

vienam, kas to novēro.

Mazliet citādi iznāk, ja pēc vienas mātītes sacenšas

vairāki tēviņi. Pats par sevi saprotams, ka tad izceļas strī-

dus un cīņa. Maigā mīlestības valoda, ko runā aste, tad

izpaliek. Abi pretinieki lēkā draudoši viens otram apkārt,
un cenšas viens otru sagrābt, cik drīz vien iespējams. Ja

tas viņiem izdevies, tad abi reizē paceļas uz astes un sper

viens otram ar pakaļkājām, kuras tagad brīvas, mēģina
ielaist savus asos nagus otram vēderāun reizē kaujas arī ar

priekškājām. Tamlīdzīgas divcīņas nav nebūt tik nevainī-

gas, jo spēks pakaļkājās ir ievērojams un lielie nagi var

izplēst dziļas rētas. Sevišķi nepanesamasšķiet sīkākās su-

gas: tās saiet pastāvīgi matos un noplēš viena otru pa

pusei vai pilnīgi pliku.

Visu lēcēj somaino vairošanās ir vāja. Lielās sugas

reti kad dzemdē vairāk par vienu bērnu. Neskatoties uz

dažu ķenguru ievērojamo lielumu, grūsnība ir apbrīnojami

īsa, piemēra dēļ, milzu ķenguru tikai trīsdesmit deviņas
dienas. Kad šis laiks notecējis, tad mazulis tiek dzemdēts

šā vārda tiešā nozīmē. Māte noņem to ar muti, attaisa ar

abu roku palīdzību somu un piestiprina mazo, nožēlojamo

radībiņu pie pupa. Divpadsmit stundas pēc dzimšanas jaunā
milzu ķenguru garums ir drusku vairāk par trīs centimetri.

Viņu var salīdzināt tikai ar citu dzīvnieku embrijiem; jo

viņš ir pilnīgi negatavs, caurspīdīgs, mīksts, tārpveidīgs:

viņa acis vēl cieti, ausu un deguna caurumi tikai iezīmēti,

locekļi vēl neattīstīti. Liekas, ka nav viņam ne mazākās lī-

dzības ar māti. Taisni priekškājiņas ir trešdaļu garākas

par pakaļkājām. Stipri salīcis, īso astīti uzliecis starp pa-

kaļkājām uz augšu, tā viņš karājas pie pupa bez manāmām

kustībām un nespēj pats zīst. Tiklīdz viņš pie pupa pie-

kārts, kad krūts tā piebriest, ka lielās lūpas to, bet piebrie-
dušais pups atkal muti cieši ieslēdz. Cik līdz šim zināms,
tad jaunais ķenguru nezīž nemaz, bet tiek apgādāts ar pie-

nu, kurš pats no pupiem tek tieši viņam mutē. Gandrīz

astoņi mēneši viņš tiek barots vienīgi somā; bet jau drusku

agrāk viņš atliecas nost un izbāž kādreiz arī galvu laukā,
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bet nespēj vēl patstāvīgi kustēties, žofruā Sent-

-11 ēr s (Geoffrov St. Hilaire) pierādīja, ka pār tesmeni

stiepjas kāds muskulis, kurš iespiež, vai vismaz var iespiest

pienu nespēcīgajam mazulim mutē; šis fakts īstenībā nav

vēl apstiprināts. Citi un jaunāki novērotāji ziņo, ka ķen-

guru, sasniedzis zināmu lielumu, sāk augt ļoti ātri, un proti,
no tā laika, kad parādījušies jau mati. Tad viņš spēj pa-

celt savas garās ausis, kuras līdz tam ļengani nokarājas.
Nu viņš sāk parādīties ļoti bieži, ja vien māte tup mierīgi.

Galviņa sāk stiepties uz priekšu, gaišās actiņas raugās

žirgti visapkārt, ja, rociņas sāk jau rakņāties pa sienu, un

dzīvnieks sāk jau ēst. Vecā vēl ārkārtīgi rūpējas par savu

mazo, tomēr vairs ne tik bailīgi kā agrāk. No sākuma viņa
tikai pēc lielas pretošanās atļauj, lai mazo somā apskata vai

aiztiek. Tāpat kā pret cilvēku, viņa izturas pat pret tē-

viņu, kurš izrāda neatslābstošu ziņkārību un pastāvīgi

spiežas klāt, lai dabūtu savu atvasi redzēt. Ja viņai uzmā-

cas, viņa novēršas, ja viņu apgrūtina joprojām, tā noraida

dusmīgi un aizsmakušā balsī ņurdēdama, un mēģina arī

sist, lai uzmācīgo aizdzītu. No tā brīža, kad jaunais pats
sāk meklēt patvērumu somā, viņa to vairs nesargā. Ir jau
arī mazais pats ārkārtīgi bailīgs un pie niecīgākā traucē-

juma atkāpjas uz zomu atpakaļ. Še tas nebūt nesēd vien-

mēr stāvus, bet ieņem visādas iespējamas pozicijas. Var

redzēt, kā viņš skatās no turienes, izbāzis galvu, bet nereti

līdz ar galvu izbāztas laukā arī pakaļkājas un aste, bet daž-

reiz redz tikai šos pēdējos locekļus izbāztus, turpretim gal-
vas nemana. Ļoti smuki izskatās, kad māte, gribēdama tā-

lāk palēkties, dzen savu mazo, kurš no somas lūr, iekšā at-

pakaļ: ja mazais nieks neklausa uzreiz, tad mātes roka dod

viņam vieglu pļauku. Tikai labu laiku pēc pirmā skata

pasaulē jaunais dzīvnieks atstāj savu drošo patversmi un

sāk klīst līdz ar veco pa brīvo klajumu; bet ilgi vēl bēg

atpakaļ somā, līdz ko sabijies no briesmām. Vareniem lē-

cieniem viņš skrej pie mierīgi uz pakaļkājām tupošās mā-

tes un metas, ne brītiņu neapstādamies, pusatvērtā somā

iekšā ar galvu uz leju, acumirklī apsviežas apkārt un skatās

tad pa somas caurumu laukā bezgala komiski, apzināda-
mies savu apskaužamo drošību.



295

„Septembra beigās," saka Veinlands, pēc kura es

iepriekšējo esmu atstāstījis, „mēs manījām janvārī dzi-

mušo B c n ne t a ķenguru sievišķo mazuli pēdējo reiz mā-

tes somā; bet ja no mātes apsardzības meita gan bij attei-

kusies, tad prasīt barību no viņas tā turpināja joprojām
vēl. Vēl 22. oktobrī mēs redzējām, ka viņa māti zīž, un

mums par lielu pārsteigumu tanī pašā dienā mēs ievērojām
arī viņas somā savādu drebēšanu un raustīšanos, kura ne-

atstāja vairs ne mazāko šaubu par viņas pašas stāvokli.

Savādais, cik mums zināms, vēl neredzētais gadījums bij
skaidrs: būdams pats jau mātes stāvoklī, ja, pat zīdīdams

savā somā bērnu, šis dzīvnieks vēl vienmēr kāro pēc baro-

jošā vecās piena! Bet vēl vairāk atklājumu sniedza mātes

uzšķēršana, kura, diemžēl, bij dabūjusi galu, ieskriedama

restēs. Somā atradās arī jau beigts, vēl kails, 7 cm. garš

mazulis, kurš tā tad bij piedzimis mazākais pirms divi mē-

nešiem, un nu izrādījās, ka ķenguru māte bij zīdījusi reizē

divu paaudžu bērnus un tieši vēl arī savu bērnu bērna

bērnu: jau minēto pieaugušo, kura nēsāja somā jau pati

savu mazo, un viņas bērnu, kā arī mazo kailo somā."

Austrālijas ceļotāji stāsta, ka ķenguru mātes lielās

briesmas, un proti, kad esot ievainotas, mēģinot savus ma-

zos glābt īpatnējā kārtā. Ja viņas neredzot vairs iespē-

jas, no draudošā gala izbēgt, tad izņemot ātri mazo no so-

mas, noliekot zemē un bēgot tālāk, arvien bēdīgi atskatīda-

mās uz pamesto bērnu: tā tad viņas upurē sevi bērna labā

un nereti tiešām arī panāk savu mērķi, jo iekaisušie vajā-

tāji neizlaiž no acīm vienīgi veco un mazajam aizdrāžas

garām.
Barība ir jaukta. Zāle un koku lapas paliek pirmā

vietā, bet bez tam ķenguru ēd arī saknes, koka mizu un

pumpurus, augļus un dažādus zālaugus. Viņu mīļākā ba-

rība ir kāda zāle, kuru taisni arī sauc par ķenguru zāli, un

kur tā aug, tur ķenguru dzīvo; bez tam viņi ēd viršu za-

riņus un zināmu krūmu lapas un pumpurus.

Lēcējsomaiņi savā dzimtenē ieņem zināmā mērā me-

dījamo meža zvēru vietu, kādu tur nav, un tāpat kā pēdē-

jos, arī ķenguru kaislīgi medī gan plēsīgie zvēri, gan arī

cilvēks, un iedzimtie tikpat, kā baltie. Melnie mēģina pie-
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līst kādam ķenguru pulkam ganībās tik slepeni, cik nu tas

iespējams, un tad prot tik meistariski ielenkt, ka vismaz

daži krīt viņu rokās. Lielajās medībās daži gaida paslēpu-

šies, bet citi dzen virsū, papriekš pielīzdami pulkam pēc ie-

spējas tuvu un tad pēkšņi uzlēkdami un kliegdami. Izbai-

lēs zvēri dodas uz to pusi, kur ceļš viņiem šķiet brīvs, un

tad diezgan droši nokļūst noslēpušos mednieku rokās. Bez

tam austrālieši veikli prot izlikt visādas cilpas un tīklus.

Bet daudz vairāk izskauž baltie. Tiek izlietoti, tā saka

„kāds vecs bušmens", visi iespējamie līdzekļi, kas palīdz

ķenguru izskaust, viņus ķer cilpās, šauj, nodzenā ar suņiem
līdz nāvei, un tikai tāpat vien aiz pārgalvības, lai tikai da-

būtu nonāvēt; jo nobeigtos pamet mežā lai pūst. „Tam-

dēļ tad arī visu lielāko pilsētu un koloniju apkārtnē ķen-

guru ir jau izskausts. Un ja šīs postošās medības tā tur-

pināsies, tad nebūs jāgaida ilgi, kad arī iekšienā viņi pie-
derēs pie visretākajiem zīdītājiem. Es īsti nevaru saskatīt

to skādi, ko viņi būtu nodarījuši plašajos, zāļainajos līdze-

numos. Nometņu tuvumā viņi ir gan vairāk par apgrūti-

nāšanu, kā mūsu zaķi un truši; bet tas tiešām nedod vēl

tiesības, vajāt tos bez apdoma. Pa naktīm tie lec pāri par

žogiem un vienkārši noēd augus; bet viņu aizraidīšanai

pietiek ar pārs baidēkļiem. Man gribas gandrīz domāt,
ka tie, kas ķenguru tik nesaudzīgi vajā, nav paši nemaz

spējīgi dzīvnieku cienīt. To es negribu noliegt, ka ādai un

gaļai mazāka vērtība, nekā mūsu brieža kažokam un cepe-

tim: tomēr tik mazvērtīga, kā Austrālijā to tura, tānu gan

nav. Pats no saviem piedzīvojumiem es varu apgalvot, ka

gaļa nav nebūt smādējama un āda vismaz tikpat laba, kā

teļam. Mans vecais telts biedrs un es, mēs abi pārtikām no

ķenguru gaļas, kāmēr dzīvojām mežā.

Visizdevīgākās ķenguru medības ir, kad veikls jātnieks

ar suņu palīdzību dzen viņus šāvēju līnijai virsū. Labam

dzinējam ir medībās liela nozīme. Ķenguru var dzīt uz kuru

pusi vēlās, un reiz uzņemto virzienu viņi ietura stingri, iz-

klīst gan, bet arī tad no iesāktā ceļa nenogriežas, šāvē-

jiem vislabāk jāapmetas zem koka un jāpaliek pielikušiem,
kāmēr zvēri pienāk tik tuvu, ka var šaut. Dažreiz viss

pulks izlaužas līnijai cauri vienā vietā; bet pa lielākai da-
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lai pēc pirmā šāviena izklīst un skraida gar mednieku lī-

niju garām. Kas prot šaut, tas varēs nogāzt pie katra skrē-

jiena vairāk gabalu. Pirms kā pulks pienācis pa šāvienam,
viens no medniekiem lai izšauj reiz preti, lai zvēri izklīst,

pārējiem, ja vien iespējams, jātur gatavībā pa divi bises un,

saprotams, jāšauj droši. Es šādās medībās esmu bieži šā-

vis pa četri gabali uz viena dzinuma. Nekad nevajag aiz-

rauties un steigties pirmām nošautajam klāt, jo parādīda-
mies par agru, bieži izbaida visus pārējos. Ja ķenguru
nenāk diezin cik virsū, ir ieteicams saukt tos ar svilpienu,

jo viņi tad bieži uz brītiņu apmulst un paceļ galvu, tāpat kā

citi medījamie zvēri. Dzīvība tiem ļoti sīksta, un ievai-

noti tie noskrien vēl lielu gabalu.
Lielais noslēpums pie ķenguru šaušanas, ko daudzi

tura par visai grūti izdarāmu, ir nekad nepārsteigties. Ne-

kad nevajaga šaut pirms ķenguru nav nonācis labi pa šā-

vienam, un tad vajaga mērķēt kaklā. Tomēr es negribu

noliegt, ka šo kustoņu īpatnējais lēkšanas veids ļoti apmul-
sina iesācēju, un pat tādam šāvējam, kas ir jau iemanījies,

nav viegli nošaut pilnā gaitā aizskrejošu ķenguru. Par no-

žēlošanu man jāsaka, ka šīs medības, ja tās turpina mēne-

šiem ilgi dienu no dienas, beidzot tomēr kļūst ļoti vienmu-

ļīgas. Acīmredzot medniekam vairāk pieklājas zagties

ķenguru klāt, kad tie ganās, ar uzticamu, pārbaudītu šau-

teni rokās, ņemt uz grauda un nošaut lielāko tēviņu barā.

Ar šauteni šaut ir sevišķi grūti tāpēc, ka kakls un krūtis ir

ļoti sašaurinātas, bet no šāviena vēderā šis kustonis krīt

tikai retumis. Turīgi kolonisti mēdz medīt ķenguru ar su-

ņiem un šim nolūkam lieto zināmas sugas suņus, kurus

taisni sauc par ķenguru suņiem. Labi suņi nomedī ķen-

guru drīz, sevišķi, ja zeme ir staigna, un prot veikli izvai-

rīties arī no šo kustoņu bīstamiem ieročiem. Ne arvien

ķenguru medības norit bez kavēkļiem, kā to varētu domāt,

jo šis miermīlīgais kustonis prot arī aizsargāties. Viņa

spēks slēpjas spēcīgajās pakaļkājās, kuru viduspirkstiem,

kā zināms, ir asi nagi. Ar tiem viņš savus ienaidniekus

bīstami ievaino. Jauni suņi parasti nokļūst pakaļējo ķetnu

tuvumā, tomēr daži dziļāki ievainojumi vai ķenguru pakaļ-

kāju spērieni itin drīz māca viņus uzmanīties. Vajadzības
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gadījumā šis kustonis mēģina aizsargāties arī ar košanu;

es redzēju, ka kāds ķenguru aptvēra suni priekškājām un

mēģināja kost. Arī cilvēkam jāsargājas pie sevis izbaudīt

viņa ķetnu spēku, un mednieks katrā ziņā dara labi, ja viņš
nošautam kustonim tūlīņ pārgriež cīpslas, jo arī nāvīgi
ievainoti ķenguru bīstami sper ar pakaļkājām. Man divi

reizes draudēja briesmas, ka ķenguru ievainos, un abas rei-

zes mani nogāza zemē ar tādu spēku, ka es zaudēju sa-

maņu, bet par laimi abos gadījumos es atrados pie ķenguru
tik tuvu, ka saņēmu sitienus nevis ar nagiem, bet tikai ar

pēdu apakšām. Reiz man no tiesas uzbruka vecs tēviņš
un es sirsnīgi priecājos, kad kustonis saļima no noguruma,

nepaspējis izlietot savu spēku pret mani."

Ja ganību tuvumā atrodas upe vai ezers, tad, kā mēs

to zinām pēc agrāku laiku novērotāju nostāstiem, vajātie

ķenguru parasti steidzas uz ūdeni un šeit mierīgi nostājas,

gaidīdami tuvojošos suņus. Lielais ķermeņa augstums ļauj
viņiem stāvēt, kad suņiem ir jau jāpeld, un tieši tas pie-

šķir viņiem priekšrocības. Pirmo suni, kas tuvojas, ķen-

guru acumirklī sagrābj un iebāž ūdenī vispirms ar priekš-

kājām, bet pēc tam ar pakaļkājām, un tura tik ilgi, kāmēr

tas noslīcis. Spēcīgs lielāko sugu tēviņš var tikt galā pat
ar diezgan lielu suņu baru. Gluži mierīgi viņš ļauj vienam

ienaidniekam pēc otra piepeldēt sev klāt un veikli nomana

izdevīgo acumirkli, lai atsvabinātos no uzbrucējiem. Reiz

sagrābts, suns parasti ir zudis, ja viņam nenāk palīgā otrs,
un tas, kurš tiešām izglābjas, pēc šīs negribētās vannas cik

ātri spēdams steidzas uz krastu un ne ar kādiem līdzēkļiem
nav piedabūjams, atjaunot neizdevušos uzbrukumu. Pie-

dzīvojuši suņi uzbrūk ar baru, apstāj kustoni no visām pu-

sēm, pēkšņi visi reizē metas virsū, sagrābj pie rīkles, no-

rauj garzemi, pastāvīgi velk uz priekšu, tā kā viņš gandrīz
nedabon izlietot savus bīstamos ieročus, un vai nu nokož,
vai arī notura tik ilgi, kāmēr piesteidzas mednieki.

„Pēc beigtām medībām," turpina
„
vecais bušmenis'V

«nogalinātos ķenguru sanes kopā un vispirms izņem iekšas.

To izdara īpatnējā veidā. Lieta tā, ka izlieto vienīgi ku-

stoņa pakaļējo pusi, bet iekšas un priekšdaļu atstāj dingo

suņiem un ērgļiem. Tāpēc visu priekšdaļu nodīrā, atdala
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viņu lejpus īkstim no pakaļējās daļas un pārmet ādu pār
pēdējo; pēc tam izgriež ādā caurumu, izbāž caur to asti un

nobīda ādu uz leju līdz pat astes pamatam, tā apklājot pa-

kaļējā ceturkšņa nogrizto daļu. Pēc tam kustoni pārmet
pār pleciem tā, lai ar katru roku varētu saņemt vienu pa-

kaļkāju, un tādā, medniekam visparocīgākā veidā nes uz

telti. Tā apkrāvies, mednieks līdzinās apmēram Savojardu
zēnam ar pērtiķi uz pleciem, kura aste mugurpusē zemu

nokarājas. legūtā gaļa ir galvenais labums, kas atlec no

medībām. Ādu gandrīz nemaz neizlieto, lai gan nav šaubu,
ka viņa būtu laba kažokāda. Drusku labāk atmaksājas ma-

zuļu ķeršana, kurus pērk un diezgan labi samaksā zvēru

tirgotāji visās piekrastes pilsētās.
Ar gūstniecību samierinājās visas sugas bez sevišķiem

sarežģījumiem, tās var bez grūtībām uzturēt ar zaļbarību,
lapām, bietēm, graudiem, maizi un tamlīdzīgiem produk-

tiem, tām nevajaga jeb tās iztiek ziemā bez sevišķi siltas

kūts un, piemēroti koptas, bez kavēšanās vairojas. Lai gan

ķenguru mīl siltumu, un labprāt omulīgi noguļas un iz-

stiepjas saules staros, tomēr viņiem nekaitē pat lielāks zie-

mas aukstums, ne sniegs, ja vien ir sauss, no vēja aizsar-

gāts stūrīts, kur var apmesties. Šīs pieticības kā arī nejū-
tības dēļ pret laika iespaidiem ķenguru tagad ir parasta

parādība visos zvēru dārzos, un katru gadu daudz arī iz-

audzē."

No nedaudzām ģintīm, kurās sadaļas šī dzimta, priekš-

galā nostāda ķenguru šaurākā nozīmē (Macropus).
Milzu ķenguru (Macropus giganteus), kolonistu

„būmers", pieder pie šīs dzimtas lielākām sugām. Ļoti
veci tēviņi sēdošā stāvoklī ir gandrīz vīra augstumā; viņu
garums ir apmēram trīs metri, no kuriem apmēram 90 cen-

timetri jārēķina uz asti, svars svārstās no 100 līdz 150 kilo-

gramu. Mātīte caurmērā par trešo tiesu mazāka par tēvi-

ņu. Spalvojums bagātīgs, biezs, gluds un mīksts, gandrīz

vilnains, krāsa grūti noteicama, brūna maisīta ar pelēku.
Kū k s (Coo'k) 1770. gadā atrada ķenguru Jaunās

Dienvidvelsas piekrastē un pēc turienes iedzimto nosauku-

ma deva tam vārdu, kuru vēlāk sāka lietot visas dzimtas

apzīmēšanai. Šis kustonis dzīvo ar zāli apaugušās norās
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vai retiem krūmiem apklātos apgabalos. Krūmājā viņš
apmetas sevišķi vasarā, lai patvertos no karstās pusdienas
saules. Nepārtrauktā vajāšana tagad viņu atspiedusi tāļu
zemes iekšienē, un arī šeit viņš sāk palikt retāks. Viņš
dzīvo pulciņos, bet nav tik sabiedrisks, kā to sākumā do-

māja novērotāji, maldināti no atsevišķu dzimtu biedroša-

nās. Parasti viņus redz kopā tikai pa trim vai četriem un

tik vāji apvienotus, ka tie, taisnību sakot, viens par otru

nerūpējas, bet katrs iet savu patstāvīgu ceļu. Sevišķi labas

ganības apvieno lielāku skaitu, kurš atkal izklīst, tiklīdz ap-
vidus izmantots. Agrāk domāja, ka tēviņus var uzskatīt

par pulciņa vadoņiem, droši vien tāpēc, ka sava ievērojamā
lieluma dēļ tie varēja izlikties piemēroti šādam amatam,
bet arī šīs domas ir izrādījušās par nepareizām. Visi no-

vērotāji ir vienis prātis, ka ķenguru ir ļoti tramīgs un bai-

līgs un tikai retu reizi ļauj, ka cilvēks pieiet viņam tik tuvu,
cik vēlas. Gūlds (Gould), kurš par šo dzimtu ir sarak-

stījis teicamu darbu, par bēgošiem ķenguru stāsta sekošo:

„Ļoti labprāt es atceros kādu skaistu būmeru, kas klajā
līdzenumā pēkšņi pacēlās starp suņiem un tad steidzās

prom. Vispirms viņš pacēla savu galvu augstu, pašķielēt
uz saviem vajātājiem un apskatīties, kura ceļa puse vēl

brīva; bet pēc tam viņš devās uz priekšu, nekavēdamies ne-

vienu acumirkli, un mums radās izdevība, novērot vistra-

kāko skriešanu. Mēs neesam redzējuši nevienu kustoni tā

skrējām, četrpadsmit (angļu) jūdžu šis skrējējs noskrēja

putna ātrumā, vienā pašā vilcienā, un tā kā brīva klajuma

bija diezgan, tad es nemaz nešaubījos, ka viņš izbēgs. Sev

par postu viņš skriedams turējās kādas zemes joslas vir-

zienā, kas apmēram divi jūdzes iestiepās jūrā. Tur viņam
nogrieza ceļu, un viņš bija spiests glābties peldot. Jūras

joma, kas šķīra viņu no cietzemes, bija apmēram divi jū-
dzes plata, un svaigs brizs bez žēlastības dzina viļņus viņam
pretīm. Bet viņam nebija citas izejas: vai nu uzņemties
cīņu ar suņiem, vai meklēt glābiņu jūrā. Bez apdomāšanās

viņš metās viļņos un dūšīgi peldēja uz priekšu, lai gan viļņi
pa daļai vēlās viņam pāri. Tomēr beidzot ķenguru bija
spiests griezties atpakaļ un tādu, nogurušu un bezspēcīgu,

vajātāji viņu ātri pieveica. Attālums, kuru viņš bēgot
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bija noskrējis, ja pierēķinām klāt dažādos līkumus, neva-

rēja būt mazāks par astoņpadsmit jūdzēm, un no tām droši

divas viņš nopeldēja. Es nevaru noteikt laiku, kurā viņš
noskrēja šo gabalu, bet domāju, ka varēja būt pagājušas
apmēram divi stundas, pirms viņš bij nonācis minētās

joslas galā. Bet tur viņš skrēja vēl tikpat ātri kā sākumā."

Vispār par šī kustoņa dzīvi bez jau minētā man vairāk nav

ko piezīmēt.
Pademelons (Macropus Thetidis) ir viena no šīs

dzimtas mazākām un skaistākām sugām. Viņš tikko sa-

sniedz trešo tiesu ķenguru lieluma; viņa garums ir tikai 1,1
metri, no kura 45 centimetri jārēķina uz asti. Spalva gara

un mīksta, krāsa augšpusē brūni pelēka, uz pakauša pāriet

rūzgani sarkanā, apakšā balta vai dzeltēni balta. Pēc

G ū 1 d a, pademelons apdzīvo krūmiem bagātus apgabalus
Moritona jūras līča apkārtnē, un šeit dzīvo pa vienam vai

mazos baros. Maigās, ļoti garšīgās gaļas dēļ, kas ļoti lī-

dzinās mūsu zaķa gaļai, viņu cītīgi vajā kā iedzimtie, tā

arī kolonisti. Dzīves veidā viņš pilnīgi līdzinās saviem rad-

niekiem.

Cita mazāka suga ir zaķa ķenguru (Macropus

leporoides), tā nosaukts tamdēļ, ka viņš pēc dabas un krā-

sas daudzkārt atgādina zaķi. Viņa garums ir 60 centi-

metri, no kuriem apmēram 35 nāk uz asti. Ķermenis iz-

stiepts garumā, kājas un ķetnas slaikas, mazās priekš-

ķetnas apbruņotas asiem, smailiem nagiem. Spalvas krāsa

maisīta, tāpat kā zaķiem, un grūti aprakstāma. Uz ciskas

lejas gala tumšs plankums.

Zaķa ķenguru apdzīvo Centralaustrālijas lielāko daļu

un pēc dzīves veida daudzkārt atgādina mūsu zaķi. Tāpat
kā pēdējais, viņš ir nakts dzīvnieks, kas dienā ieplok dziļi
ieraktā midzenī un ļauj medniekamun sunim pieiet pavisam

klāt, pirms kā lec augšā, cerēdams, ka apģērbs zemes krāsā

viņu paslēps. Suņus viņš apmāna tiešām ļoti bieži, un no

tiem bēgdams viņš izlieto arī zināmu viltību, tāpat kā mūsu

jancīts, pēkšņi mezdams cilpu un bēgdams atpakaļ, cik ātri

vien var. Ir'vērts pieminēt kādu gadijumu, kuru novēro-

jis Gūl ds. „Kādā Dienvidaustrālijas līdzenumā," tā

viņš stāsta, „es dzinu zaķu ķenguru ar divi žigliem suņiem.
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Noskrējis apmēram ceturtdaļ jūdzes, viņš pēkšņi apgriezās
un skrēja atpakaļ uz mani. Suņi gāja viņam uz papēžiem.
Es stāvēju pavisam klusu, un tā šis kustonis pieskrēja man

klāt apmēram uz seši soļiem, pirms mani pamanīja. Man

par lielu brīnumu, viņš nenogriezās ne pa labi, ne pa kreisi,
bet ar vienu varēnu lēcienu bij man pari pār galvu. Es

nevarēju raidīt viņam pakaļ nevienu šāvienu."

Kalnu ķenguru (Petrogale) ir kalnāju dzīvnieki,

vidēja lieluma somainie lēcēji, kas atšķiras no pārējiem ar

drusku savādo zobu sistēmu, īsām pakaļkājām un kuplu
asti.

Klinšu ķenguru (Petrogale penicillata), ieskai-

tot asti, kas ir tikpat gara kā ķermenis, sasniedz 1,25 metru

garumu. Viņš ir tumši purpurpelēks, sānos baltbrūns, pa-

kaļpusē melns, apakšā brūns vai iedzeltēns, pie žoda un krū-

tīm balts, uz vaigiem pelēkbalts, citādi melnā auss gar
malu dzeltēna, kājas un aste melnas.

Tikpat lielais kalnu ķenguru (Petrogale xan-

thopus) ir bāli sarkanpelēkā krāsā, kas maisīta ar pelēku,

gar muguras vidu tumšāks, apakšpusē balts, šķērsstrīpa
pār cisku tāda pat, gareniskā strīpa sānos, kas asi norobe-

žota no baltās apakšpuses, melngana, kājas panta daļa
dzeltēna, aste dzeltēna un melnbrūni gredzenota. Vairāk vai

mazāk ievērojami novirzījumi pie kalnu un klinšu ķenguru
liekas nav reti.

Jaunās Dienvidvelsas kalnājos klinšu ķenguru mājo

diezgan lielā skaitā, tomēr šeit viņu nemana bieži, jo viņš
ir nakts draugs, kas tikai ļoti reti pirms saules noiešanas

iziet no savām tumšajām klinšu alām un ejām. Veiklība,

ar kādu viņš kāpelē pa bīstamām klinšu nokārēm, darītu

godu pat pērtiķim, un eiropietim, kurš pirmo reiz ierauga
šo kustoni krēslainā vakara pustumsā, liekas, ka viņš savā

priekšā redz paviānu. Viņa meistarība kāpelēšanā pasargā
to vairāk kā pārējos radniekus no cilvēku un citu ienaid-

nieku vajāšanām. Klinšu ķenguru vajaga ļoti veikla med-

nieka, un pat tādam viņš krīt par laupījumu vienīgi tad,
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ja tas ir izpētījis tekas, kuras šis kustonis stingri ietura.

ledzimtie seko pa skraidri saredzāmām pēdām līdz pat
spraugām, kurās šis kustonis pa dienu slēpjas; bet šādām

medībām vajaga mežoņa apbrīnojamās pacietības, tāpēc ei-

ropiets atrod par prātīgāku, mest viņas pie malas. Ļau-
nāks ienaidnieks par cilvēku esot dingo, jo tas diezgan bieži

mājo tanīs alās, kur klinšu ķenguru dienai iestājoties at-

griežas. Tikai negaidīti uzbrūkot tam izdodas pievārēt šo

ļoti uzmanīgo dzīvnieku, jo, pamanījis savu ienaidnieku,

viņš nedaudziem lēcieniem tiek atkal drošībā. Veiklība dod

viņam iespēju bez grūtībām sasniegt visaugstākās un vis-

nepieejamākās vietas. ledzimtie apgalvo, ka klinšu ķen-

guru vispār mīlot apdzīvot vairāk tādas spraugas, kurām

vairākas izejas. levainotie šīs sugas dzīvnieki priekš med-

nieka parasti ir zuduši, jo dažus acumirkļus pirms nāves

tie ielien vēl kādā alā un tur nobeidzas.

Vislielāko meistarību kāpelēšanā starp somainiem lē-

cējiem ir sasniedzis Jaungvinejas koku jeb lāču ķen-

guru (Dendrolagus ursinus). Viņš ir šīs dzimtas uzkrī-

tošākais priekšstāvis, kas visvairāk novirzījies no kopējā
veida un kuram līdz šim zināms tikai viens radnieks. Lie-

lās, spēcīgās priekšrokas, kas maz ko vājākas par pakaļē-

jām, ir ļoti raksturīga atšķirības pazīme šai grupai. Koku

ķenguru ir diezgan liels dzīvnieks. Viņa ķermeņa ga-

rums ir 1,25 metri, no kuriem vairāk kā puse jārēķina uz

asti, ķermenis drukns un spēcīgs, galva īsa. Spalvas cie-

tas, melnas, pie pamata brūnganas; ausu gaK, seja un

apakšdaļas brūnas, vaigi iedzeltēni, gredzens ap aci tum-

šāks.

Visi novērotāji ir vienis prāti, ka nevar iedomāties ie-

vērojamāku parādību kā koku ķenguru, kas priecīgs staigā

pa zariem un rāda gandrīz visas kāpelēšanas mākslas, kā-

das vispār novērotas zīdītāju klasē, šis kustonis ļoti viegli

uzrāpās pa koku stumbriem, kā vāvere kāpj augšup un le-

jup ; bet tomēr augšā viņš izskatās tik svešs, ka katrs ap-

lūkotājs tieši apmulst, kad šis tumšspalvainais radījums
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ar gariem locekļiem negaidot uzskrien no zemes kokā un tur

kustas pa lokaniem zariem. Saskaņā ar savu uzturēšanās

vietu viņš pārtiek visvairāk no laipām, pumpuriem un koku

atvasēm; laikam viņš ēd arī augļus.
Gūstā viņu redz reti. Rozenbergs, kā viņš pats

man raksta, ilgāku laiku ir kopis kā lāču ķenguru,* tā arī

tā radnieku. „Abas sugas ātri paliek rāmas, viegli pierod

pie sava kopēja un nemaz nebīstas no suņiem. Mani ku-

stoņi skraidīja brīvi apkārt un sekoja man uz katra soļa
ātri atkārtotiem pakaļkāju lēcieniem. Kāpelēja viņi drusku

neizveicīgi, aptverdami stumbru vai zaru ar priekškājām.
Es baroju viņus ar augu barību, sevišķi ar gataviem pizan-

gu augļiem, kurus viņi, uz pakaļ kājām tupēdami, rija tāpat,
kā to dara pērtiķi, tikai neveiklāk. Lāču ķenguru sasto-

pams biežāk kā viņa radnieks, un zem nosaukuma „Niaai"
labi pazīstams visiem Jaungvinejas papuasiem, kuri viņus
bieži sagūsta un nereti dzīvus noved Ternatē.

Mazos somainos lēcēj dzīvniekus sauc par ķenguru
žurkām (Hypsiprymnus). Viņi vēl ļoti līdzinās saviem

lielākiem radniekiem, tomēr atšķiras ne tikai ar niecīgo

lielumu, bet arī ar samērā īsāku asti un galvenā kārtā ar

zobu sistēmu, kurai virsžoklī ir skaidri izveidoti ilkņi.
Ķenguru žurku (Hypsiprymnus murinus) var pa-
zīt pēc viņas garenās galvas, īsām kājām un žurkas astes.

Viņas ķermeņa garums ir 40 centimetri, astes garums 25

centimetri. Garā, plānā, mazliet spīdošā spalva augšpusē
tumši brūna, maisīta ar melnu un bāli brūnu, apakšpusē
netīri vai dzeltēni balta. Astepie pamata un augšā iebrūna,

garmalām un apakšā melna.

Jaunā Dienvidvelsā un Vaindimena zeme ir ķenguru
žurkas dzimtene; pie Port Džeksona tā bieži sastopama.

Viņa mīļo retiem krūmiem apaugušus apgabalus un izvairās

no klajām norām. Savās dzīves vietās viņa rok zemē pa-

dziļinājumu starp zāļu puduriem, rūpīgi izklāj to ar sausām

zālēm un ar sienu un guļ tanī visu dienu, parasti sabiedrībā

ar citām savas sugas žurkām; arī viņa ir īsts naktsdzīv-



Pīļknābis (Ornithorhynchus anatinus).



Skudru ezis (Echidna aculeata).*



nieks, kas parādās tikai ap saules noiešanu. Midzeni viņa
ierīko tikpat veikli, kā pārējie aprakstītie viņas radnieki.

Kustībās ķenguru žurka ļoti atšķiras no somainiem

lēcējiem. Viņa, kā es personīgi esmu novērojis, skrien pa-
visam citādi un daudz vieglāk kā pēdējie, vairāk lēcējpe-
lēm līdzīgi, t. i. viņa ceļ vienu pakaļkāju pēc otras, bet ne-

vis abas uz reiz. šī tipināšana, kā to gan varētu nosaukt,
notiek neparasti ātri un ļauj šim kustonim izrādīt daudz

lielāku veiklību kā ķenguru, kurš lec atsevišķiem lēcieniem.

Ķenguru žurka ir ātra, uzmanīga, mundra un slīd un aiz-

steidzas pa zemi klusām kā ēna. Manīgs suns noķer viņu
bez sevišķām grūtībām, neveikls mednieks velti viņu vajā,

ja reiz tā atstājusi savu midzeni. Midzenī viņu var viegli

noķert, jo viņa diezgan cieši guļ, vai arī ļauj pat saviem

ļaunākiem ienaidniekiem pienākt tūvu, pirms kā lec kājās.
Barības ziņā viņa atšķiras no pārējiem līdz šim aprakstī-
tiem radiniekiem. Viņa rok galvenā kārtā sīpolus, augus

un saknes, un tāpēc tīrumos dažreiz nodara jūtamus zau-

dējumus.

Vombatu dzimtā (Phascolomvida) mēs iepazī-

stamies ar somainiem grauzējiem. Viņu stāvs ir ļoti ne-

veikls, ķermenis smags un resns, kakls resns un īss, galva

lempīga, aste ir kā mazs, gandrīz kails sprunguls; locekļi
īsi, līki, kājas piecpirkstainas, bruņotas gariem, spēcī-

giem, sirpveidīgiem nagiem, kuru nav vienīgi pakaļējiem

īkšķiem,pēdu apakšas platas un kailas, kāju pirksti pa lie-

lākai daļai saauguši kopā cits ar citu. Vombats (Phas-
colomvs ursinus) sasniedz garumā apmēram 95 centime-

trus, viņa ausis īsas un noapaļotas. Krāsa lāsaina, tumši

pelēkbrūna, kuru rada pie pamata tumšbrūnās, galotnē vis-

biežāk sudrabbaltas, bet dažās vietās melnas spalvas. Van-

dimena zeme un Jaunās Dienvidvelsas dienvidpiekraste ir

vombata dzimtene. Viņš dzīvo biezos mežos, kur rok zemē

plašas alas un ļoti dziļas ejas un pavada gulēdams tajās
visu dienu. Tikai kad iestājusies pilnīga nakts, vombats

izkūņojas ārā meklēt barību. Tā sastāv pa lielākai daļai

no cietas, doņiem līdzīgas zāles,, kas apklāj lielus apgaba-
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lus, bez tam arī no visādiem zālaugiem un saknēm, un pē-

dējās viņš iegūst sparīgi rokot.

Vombats izskatās vēl nevarīgāks, kā īstenībā ir. Viņa
kustības ir lēnas, bet pastāvīgas un sparīgas. Tik stulbu

un vienaldzīgu zelli, kā viņš, nav tik viegli uztraukt. Viņš
iet savu ceļu taisni un neatturami uz priekšu, nebēdā-

dams ne par kādiem kavēkļiem. Tiešām, ir grūti vombatu

kaut kā saviļņot, lai gan zināmos apstākļos sakaitināt viņu
var. Tik daudz ir droši zināms, ka viņš jānosauc par stūr-

galvi, kuram nav cita līdzīga, ja vien mēs neatrodam par

labāku, slavēt viņa neatlaidību. Ko viņš reiz iesācis, to

viņš mēģina arī izvest, neievērodams nekādas grūtības.
Alu ko reiz iesācis un ko viņam arvien aizber, viņš simtreiz

atkal rok par jaunu mierīgi, kā lielākais pasaules prātnieks.
Austrālijas kolonisti stāsta, ka viņš esot ļoti miermīlīgs

un bez pretošanās un dusmām ļaujot sevi paņemt no ze-

mes un nest prom, turpretim viņš topot nopietns pret-
nieks, ar kuru nevar nerēķināties, ja viņa stqrgalvīgā prātā
iešaujoties doma aizsargāties, tad viņš nikni un bīstami

kožot visiem, kas gadās. Es varu šīs ziņas apstiprināt.
Sagūstītie vombati, kurus es kopu, izturējās tāpat. Se-

višķi ja viņiem pina kājas cieti vai arī tikai ķēra aiz kā-

jām, tie rādījās ļoti noskaitījušies un ļoti nikni koda, ja
lieta viņiem kļuva nepatīkama.

Tāpat kā lielāka daļa Austrālijas dzīvnieku, tā arī

vombats gūstu pie mums iztur teicami. Labi kopts un

piemēroti ēdināts, viņš jūtas, kā liekas, ļoti teicami un

arī paliek puslīdz rāms, t. i. viņš pieron pie cilvēkiem tik-

tāl, ka viņam var atļaut brīvi skraidīt pa māju. Būdams

vienaldzīgs, viņš aizmirst par savu gūstniecību un ātri sa-

mierinājās ar savu likteni; mazākais viņam nekad neie-

nāk prātā domas par bēgšanu. Vandimena zemē viņš esot

zvejniekiem parasts biedrs un kā suns skraidot starp bū-

diņām. Tomēr tāpēc naV jādomā, ka viņš kādreiz iedrau-

dzējas ar savu kopēju. Cilvēks viņam tikpat vienaldzīgs,
kā visa pārējā pasaule. Ja vien ir ko ēst, tad viņš nerai-

zējas ne par ko, kas notiek ap viņu; tad kaut kura vieta

viņam ir laba un kaut kurš apgabals pa prātam.
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Devitā šķira:

Kloakas dzīvnieki (Monotremata).

Kloakas dzīvniekiem ar zīdītājiem kopēja ir tikai āda,
pīļknābim ar spalvu, bet skudru ezim ar ģērbu; citādi viņi
dziļi atšķiras no pārējām pazīstamajām augstāko dzīvnieku

formām. Sauss knābis, kas atgādina peldētāja putna knā-

bi, izpilda viņam purna vietu, mīzalu un dzimumu orgāni
atrodas kopā kloakā. Šādu iekārtu mēs sastapsim atkal

pie putniem; tomēr viss ārējais izskats un šo dzīvnieku

kaulu būve viņus no putniem ļoti noteikti atšķir. Bez tam

viņu sausais žokļu pārvalks, kloaka un divkāršais at-

slēgas kauls tiem kopējs arī ar bruņu rupučiem, tā-

pēc viņu īpatnējais vidusstāvoklis starp zīdītājiem un rā-

puļiem vēl vairāk krīt acīs. Ar somainiem dzīvniekiem

viņi stāv sakarā īpatnību dēļ bļodas kaulos*).

*) Kloakas dzīvnieku savādo vidusstāvokli starp zīdītājiem un

rāpuļiem visskaidrāk izceļ tas fakts, ka viņi tāpat kā rāpuļi un

putni dēj čaumalām apņemtas olas. Šo faktu atklāja ievērojamais
vācu dabas pētnieks Vilhelms Hāke (Haacke) gadu pēc Brēma

apraksta parādīšanās (1887). «Zīdītāji olu dējēji" toreiz bija katrā

ziņā nedzirdēts atradums, un tāpēc mēs varam saprast Hākes ap-

mulsumu un pārsteigumu, kad viņš raksta: „Kā es izbrīnējos, at-

razdams ...
kustonim pie vēdera lielu, dziļu kabatu, par kuru līdz

šim nebija nekas zināms, perējamo somu, līdzīgi somainiem dzīv-

niekiem un tik lielu, ka var ielikt kungu kabatas pulksteni. Pats

par sevi saprotams, ka es ar pirkstu sāku meklēt somas dibenāpēc

viņas varbūtējā satura, un mana cerība, ka es no turienes izcelšu

dienas gaismā mazu skudru ezi, likās apstiprināmies, jo somas di-

benā es sataustīju mazu, ieapaļu piciņu, kas varēja kaut ko tamlī-

dzīgu nozīmēt. Ja mans pārsteigums atrodot, ka skudru ezim ir

tāda pat perējamā soma kā somainiem dzīvniekiem, bija jau visai
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Kloakas dzīvnieki ir mazi zīdītāji ar druknu, drusku

plakani saspiestu ķermeni, ļoti zemām kājām, knābj veidī-

giem žokļiem, kas apklāti ar sausu ādu, mazām acīm, īsu

un plakanu asti, uz āru izgriestām kājām ar pieci gariem

pirkstiem un spēcīgiem nagiem, kā arī ar cauru raga piesi

tēviņam pie papēžiem, kurš stāv sakarā ar sevišķu dzie-

dzeri. Ārējās auss krimstalas nav nemaz; zobi sastāv no

raga plātēm, kuras guļ uz žokļiem un kuru dažiem nav ne-

maz. Pie sešpadsmit līdz septiņpadsmit skriemeļiem pie-

stiprinātas ribas, divi vai trīs ir bez ribām, trīspadsmit
līdz divdesmit viens skriemelis izveido asti. Daudzas gal-

vas kausa šuves pazūd ļoti agrā jaunībā, kā arī pilnīgi pār-

kaulojas ribu skrimšļi. Atslēgas kauls divkāršs, stilbu

un gurna kauli pilnīgi attīstīti. Siekalu dziedzeri ir lieli,

kuņģis vienkāršs, aklā zarna ļoti īsa.

šaī īpatnējā šķirā ir tikai divi dzimtas: skudru eži

un pīļknābji. Pēdējā dzimtā ir zināma tikai viena, bet pir-

mējā tikai divi sugas.

Skudru ezis (Echidna hystrix) atšķiras ar savu

neveiklo, pa lielākai tiesai dzeloņiem vai sariem apklāto

ķermeni, veltenisko, tikai lejgalā šķelto knābi, īso asti,

brīviem, aprobežoti kustināmiem pirkstiem un ar garo,

Mels, tad izvelkot to, ko es biju sataustījis somas dibenā, viņš bija
neaprakstāms. Es turēju pirkstos nevis jaunpiedzimušu skudru ezi,
bet gan īstu olu, pirmo zīdītāja — olu dējēja olu, kas jebkad celta

priekšā zinātnieku sabiedrībai. Mans apmulsums bija tik liels, ka

pirmā acumirklī es īsti nezināju, ko darīt, šo olu, kas vienu brīdi

lika man šaubīties par visu manu zooloģisko zināšanu pareizību,
es saspiedu starp īkšķi un rādītāja pirkstu tik stipri, ka tā dabūja
plaisu. Par laimi, tas nenodarīja viņai pārāk lielu kaiti. Daudzmaz

atžirbis no sava pārsteiguma, es varēju noteikt, ka viņa ir apmē-

ram 15 milimetri gara un 13 milimetriplata, un viņas forma ir elip-
tiska, čaumala šai olai nebija tik cieta kā putnu olām, bet kon-

sistencē līdzinājās dažu rāpuļu olu čaumalām. Kloakas dzīvnieku

olu čaumalas ir pergamentveidīgi darinājumi, kur katrā ziņā ir

nogulies drusku arī kaļķis.
Izdevējs.
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tievo, tārpveidigo mēli, kuru viņš, tāpat kā citi skudru

ēdēji, var tāļu izgrūst no mutes. Pēc sava ārējā izskata

viņš daudz vairāk atšķiras no pīļknābja, kā pēc iekšējās

ķermeņa būves. Viņa latviskais nosaukums, kas atbilst

vārdam, ko viņam devuši kolonisti, apzīmē viņu ļoti pa-
reizi, īsais kakls pāriet pamazam druknā, drusku plakani

saspiestā, neveiklā ķermenī, bet uz otru pusi gareni apaļā,
samērā mazā galva, kurai pēkšņi piestiprināts gari stiep-

tais, tievais, velteniskais jeb cauruļveidīgais purns. Pēdē-

jais virspusē ir velvēts, apakšā plakans, pie pamata vēl

diezgan plats, bet pret galu sašaurinājas un nobeidzas ar

strupu galu, kurā atrodas šaura mutes sprauga. Locēkļi
samērā īsi, spēcīgi, resni, drusku neveikli un vienāda ga-
ruma. Sprunguļveidīgā aste, kuru no ārpuses var atšķirt
vienīgi pateicoties dzeloņiem, kas viņu apklāj, ir resna un

galā ļoti nostrupināta. Mēli, kas pie pamata apklāta ma-

zām, smailām atpakaļ atliektām, dzeloņveidīgām kārpām,

viņš var izstiept 5 centimetri no mutes. Lieli siekalu dzie-

dzeri apklāj to lipīgām gļotām, kuras noder barības pie-
līmēšanai. No zobiem nav ne zīmes; uz augšlējām septi-

ņās šķērsrindās stāv mazi, cieti, smaili, atpakaļnoliekti, rag-

veidīgi dzeloņi, kas novietoti līdzīgi mēles kārpām un iz-

pilda zobu vietu. Piena dziedzeriem ir apmēram sešsimt

izvadkanālu. Pilnīgi pieauguša kustoņa ķermeņa garums

ir apmēram 45 centimetri, no kura drusku vairāk par cen-

timetri nāk uz asti. Abi dzimumi, atskaitot piesi tēviņam
pie papēža, ir pilnīgi vienādi.

Skudru eža dzimtene aprobežota ar Jaunholandes dien-

vidaustrumu kalnainiem apgabaliem. Jaunā Dienvidvelsā

jāuzskata par viņa īsto dzimteni. Viņš apdzīvo vairāk

kalnainus apgabalus kā līdzenumus, un dažās vietās ir sa-

stopams līdz tūkstots metru augstumam virs jūras līmeņa.
Sausi meži, kur iespējams, alas un ejas zem koku saknēm,

viņam sevišķi pa prātam, šeit viņš slēpjas pa dienu; pa

naktīm viņš iznāk ārā un ošņādams un rakdams meklē

barību. Viņa kustības ir dzīvas, sevišķi pie karpīšanas,
ko viņš prot meistariski. Viņš iet ļoti lēnām un iedams

nodur galvu zemē un tura ķermeni pavisam zemu; rokot

viņš laiž darbā visas četras kājas uz reiz un, tāpat kā jo-
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stainie, spēj turpat acu priekšā iegrimt zemē. Nav viegli
samanīt šo zemes krāsas kustoni krēslā, un viņu patiesībā
atrod vienīgi nejauši, kad sava nemiera dzīts, viņš skraida

no vietas uz vietu. Skraidīdams viņš izpēta katru alu,
katru spraugu un, saodis tajā kaut ko ēdamu, acumirklī

laiž darbā spēcīgās kājas, lai alu paplašinātu. Kukaiņi
un tārpi, bet visvairāk skudras un termiti ir viņa galvenā
barība. Tos viņš uzmeklē ar ļoti jūtīgo purna galu, kas

liekas, mazāk piemērots ošanai, kā taustīšanai. Viņš tā-

pat ēd kā tārpmēļi, izstiepdams mēli un, kad tā piepildī-
jusies skudrām, ātri ieraudams to atpakaļ. Kā jau visiem

pārējiem skudru ēdējiem, barībai pie jūk daudz smilšu vai

putekļu; arī sausu koku gabalu; viņa kuņģi vienmēr atrod

ar tiem piepildītu.

Ja skudru ezi ķer ar roku, viņš acumirklī saritinā-

jās kamolā, un tad ir ļoti grūti viņu noturēt, jo asie dze-

loņi, viņam strauji saritinoties, parasti sāpīgi ievaino. Ka-

molā saritinājušos skudru ezi nav viegli nest, labākais ir

saķert viņu aiz pakaļkājas un tad vairs neievērot viņa pū-

les un kustības. Ja viņš jau paspējis izrakt bedri dažu

centimetru dziļumā, tad ir ārkārtīgi grūti viņu no turie-

nes izvilkt. Tāpat kā jostainie, viņš ieplēšas un spēcīgi

atsperas dzeloņiem pret sienām, tāpēc liekas, ka viņš tie-

šām būtu pie sienas pielipis. Pats par sevi saprotams,
viņš izlieto tad arī savu kāju spēcīgās ķetnas, lai pēc iespē-
jas jo labāk nostiprinātos. Tāpat viņš prot cieši pieķerties
arī citiem priekšmetiem. Pret četrkājainiem ienaidnie-

kiem viņš aizsargājas tāpat kā ezis, saritinādamies ka-

molā, un ja laika diezgan, tad cik ātri spēdams rokas zemē.

Tomēr somainais vilks viņu pievar un apēd ar visu ādu un

dzeloņiem.

šī savādā zēna balss, kas dzirdama, ja viņš uztraukts,
sastāv no klusas urkšķēšanas. Dzirde un redze ir viņa
visvairāk attīstītās maņas, pārējās ļoti trulas. Par garī-

gām spējām gandrīz nav ko runāt, lai gan jāpieņem, pro-

tams, ka viņam tādas ir.

Daži austrālieši cep viņu ar visu ādu, kā čigāni mūsu

ezi, un ēd; bet arī eiropieši apgalvo, ka tā sagatavots sku-
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dru ezis esot teicams ēdiens. Tas ir vienīgais labums, ko

šis dzīvnieks cilvēkam var atnest.

Pīļknābis (Ornithorhvnchus paradoxus) ir mūsu

šķiras otrās dzimtas vienīgais pazīstamais priekšstāvis.
Angļu dabas pētnieks B c ne t s (Bennett) ir vislabāk ap-

rakstījis šo patiesi „acīs durošos" radījumu, par kuru bija

jābrīnās kā pētniekiem, tā laijiem vēl labu laiku pēc viņa
atrašanas. Viņa stāvs un dzīves veids izliekas tik savādi,
ka Benets ceļoja uz Jaunholandi tikai tamdēļ, lai iepa-
zītos ar šo kustoni. Līdz tam par viņu mums bija tikai

nenoteiktas ziņas. Bija zināms tikai, ka pīļknābis dzīvo

ūdenī un ka iedzimtie viņu cītīgi vajā, jo no viņa iznākot

gārds cepetis. „Jaunholandieši," tā stāsta kāds no pirma-

jiem autoriem, «apbruņojušies nelieliem šķēpiem, sēd uz

krasta un glūn, kamēr dzīvnieks iznirst. Nomanījuši iz-

devīgu acumirkli, tie ļoti veikli met šim kustonim ar šķēpu
un tādā kārtā viņu visai veikli dabūn. Bieži iedzimtais

sēd veselu stundu un glūn, pirms kā mēģina nodurt kādu

pīļknābi; bet tad izurbj ar' viņa ķermeni vienmēr ar drošu

sviedienu.

Nu sāka stāstīt visādas pasakas, kuras pa daļai radās

no iedzimto ziņojumiem. Stāstīja, ka pīļknābis dējot olas

un tās perējot tāpat kā pīles, runāja par pieša indīgo dar-

bību, kurš atrodas tēviņam pie pakaļkājām, bet citādi par

viņu nezināja teikt gandrīz neko: un tā šim angļu pētnie-
kam radās pietiekoši daudz iemeslu, noskaidrot lietu per-

sonīgi novērojot. Tāpēc viņš ceļoja uz Austrāliju vis-

pirms 1832. gadā un tad vēl otrreiz 1858. gadā un savus

piedzīvojumus publicēja pirmo reiz kādā zinātniskā angļu
laikrakstā un vēlāk (1860.) ļoti sīki atsevišķā darbā, savā:

„Gatherings of a Naturalist". Viņa darbs līdz šim ir vie-

nīgais drošais avots par pīļknābja dzīves veidu.

Pīļknābim savā dzimtenē ir vairāki nosaukumi. Ko-

lonisti sauc viņu par ūdens kurmi, viņa, kaut gan ma-

zās, līdzības dēļ ar Eiropas kurmi, bet iedzimtie kā nu

kurā apgabalā, par mallangong, tambriet, to-

iiumb v k un par mufflengong.
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Pīļknabja izplatības apgabals aprobežots ar Jaunho-

landes austrumu piekrasti, proti ar Jaunās Dienvidvelsas

un zemes iekšienes upēm un stāvošiem ūdeņiem. Viņš nav

lielāks par skudru ezi, caurmērā 50 centimetri garš, no

kuriem 12 centimetri nāk uz asti. Tēviņi parasti lielāki

par mātītēm. Plakani saspiestais ķermenis dažā ziņā lī-

dzinās bebra un ūdra ķermenim. Kājas ļoti īsas, visas ar

pieciem pirkstiem un ar peldplēvēm. Priekškājām, kuras

ir stiprākas un kalpo kā peldēšanai, tā arī rakšanai, peld-

plēvē sniedzas drusku pāri nagiem, bet tur viņa ir ļoti lo-

kana un stiepjama, un kustonim rokot atvelkas atpakaļ.
Visi pirksti ir spēcīgi, strupi un gluži piemēroti rakšanai.

Abi vidējie pirksti ir visgarākie. īsās pakaļkājas stāv at-

pakaļ un atgādina roņa kājas, darbojas arī galvenā kārtā

atpakaļ un uz āru. Viņa pirmais pirksts ļoti īss; nagi visi

noliekti atpakaļ un ir garāki un asāki, kā priekškājām; be\

peldplēve sniedzas tikai līdz pirkstu pamatam. Tēviņam
šeit, mazliet virs pirkstiem, atrodas uz iekšu vērsts, smails,

kustīgs piesis, kuru viņš var diezgan labi grozīt. Aste

plakana, plata un galā, kur tā apklāta garām spalvām,

pēkšņi nostrupināta; vecākiem dzīvniekiem viņa ir vai nu

pilnīgi kaila, vai apklāta tikai nedaudzām rupjām spalvām,

jauniem kustoņiem pilnīgi spalvām klāta, jo tās nodilst

laikam tikai pēc zināma laika. Galva diezgan plakana un

tik raksturīgi atšķiras ar savu plato pīles knābi, ka viņai
starp zīdītājiem nav citas līdzīgas, žokļi abi ir gari un

visā garumā apņemti ar raga ādu, kura turpinājās vēl arī

uz pakaļpusi īpatnēja vairoga veidā; abiem četri raga zobi,
no kuriem augš- un priekšzobs garš, šaurs un ass, turpre-
tim pakaļējais zobs ir plats, plakans un vispār izskatās pēc

dzerokļa. Nāšu caurumi atrodas knābja virspusē, tūvu

pie gala, mazās acis stāv augstu, noslēdzamie ausu cau-

rumi tuvu ārējiem acu kaktiņiem. Tā kroka, kura kā vai-

rogs stiepjas no knābja pār galvas priekšdaļu un rīkli, at-

nes šim kustonim lielu labumu, jo barību meklējot pasargā

spalvu no noziešanās ar dūņām un sargā arī rokoties zemē.

Mēle gaļīga, bet apklāta raga zobiem un ar īpašiem ciļ-

ņiem pie pamata, kuri noslēdz muti pilnīgi. Tādā kārtā

knābis top par teicamu kāstuvi, kas kustonim ļauj izšņaka-
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rēt ūdeni, nošķirt ēdamo no neēdamā un pirmējo uzkrāt

plašos vaigu maisos, kuri stiepjas galvai gar sāniem, pirms
tas tiek mierīgi sakodelēts.

Pīļknābja spalva sastāv no biezas, rupjas, tumšbrū-

nas saru spalvas ar sudrabbaltu nokrāsu, zem tās ir ļoti
mīksta, iepelēkas krāsas vilnas spalva, tāda pat kā ronim

vai jūras ūdram. Uz rīkles, krūtīm un pavēderes spalva
daudz smalkāka un zīdveidīga. Virsējā spalva, sevišķi
galos, samērā cieta, plata, šķēpveidīga un stāv leņķī pret
plānāko apakšspalvu. Saru spalvas vispārējā krāsa ir

sarkana vai melnbrūna, apakšpusē rūzgani iedzeltēna, ķer-

meņa sānos, uz pavēderes un pakaklē rūsas vai rožiesar-

kana; tāds pats ir arī mazs plankums zem iekšējā acs kak-

tiņa un šaura švītra ap ausi. Kājas brūni sarkanas; knā-

bis augšā un pie pamata netīri pelēkmelns, bet apklāts ne-

skaitāmiem gaišākiem punktiem, priekšā miesas krāsā vai

bāli sarkans, apakšā priekšā balts vai plankumains, pie

pamata iesarkans tāpat kā virsū. Tādā pat krāsā ir arī

ādas škērskroka.

Pīļknābis apdzīvo vismīļāk klusas upju vietas, tā sau-

camās attekas, kur aug daudz ūdensstādu un kuru krastus

apēno lapaini meži. šeit krastmalā viņš ierīko vairāk vai

mazāk mākslīgu alu. Pirmā ala, kuru redzēja Bene ts,
atradās pie stāva krasta starp zālēm un stiebraugiem, cieši

klāt pie ūdens. Apmēram seši metri gara, vairākkārt iz-

locīta eja nobeidzas ar ērtu paplašinājumu, kurš tāpat kā

eja bija pakaisīts sausiem ūdensaugiem. Parasti gan ka-

trai alai ir divi ieejas, viena zem ūdens līmeņa, bet otra

apmēram trīsdesmit centimetri virs tā. Dažreiz gadās,
ka ieeja atrodas līdz pusotra metra tāļu no ūdens. Ejas
iet no apakšas slīpi uz augšu, tā kā paplašinājumā reti ie-

spiežas palu ūdeņi. Bez tam liekas, ka kustonis to arī ie-

vēro, un skatoties pēc tā, vai ūdens stāv augstāk vai ze-

māk, viņš palielina eju garumu no seši līdz desmit, pat līdz

piecpadsmit metriem.

Pīļknābjus Austrālijas upēs redz katrā laikā, tomēr

visvairāk pavasarī un vasaras mēnešos. Viņi ir īsti krē-

slas dzīvnieki, lai gan uz īsu laiku atstāj savas slēptuves

arī dienā, meklēdami barību. Ja ūdens labi skaidrs, tad
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var sekot ar acīm tam ceļam, kuru velk šis kustonis, te

nirdams, te atkal parādīdamies virs līmeņa. Bet tik skai-

drās vietās viņš parādās tikai ļoti reti, itkā viņš apzinātos
šeit savu nedrošību, un pēc iespējas drīz tās arī atstāj. Ja

novērotājs izturas pavisam mierīgi, tad izdevīgā vietā ne-

paiet necik ilgi, kad jau parādās virs ūdens mazā, īpatnēji
veidotā galva; bet ja grib šo kustoni novērot, tad nedrīkst

kustēties, jo viņa asā acs mana vismazāko kustību un skai-

drā auss visklusāko troksni; reiz aiztramdīts viņš reti kad

nāk atpakaļ. Bet ja izturas pavisam mierīgi, tad var

labu laiku novērot, kā viņš bradājas. Reti viņš paliek

augšā ilgāk par vienu vai divi minūtēm; tad nirst un pa-

rādās atkal mazu gabaliņu tālāk. Kā Benets ir novēro-

jis pie sagūstītiem pīļknābjiem, tad viņš labprāt turas pie
krasta tūlīt virs dūņām un šeit rakņājas starp ūdensaugu
saknēm un apakšējām lapām, kur visvairāk uzturas ku-

kaiņi. Viņš peld teicami kā pret straumi, tā arī pa straumei.

Pirmā gadījumā viņam drusku jāpiecīšas, bet pēdējā viņš
omulīgi ļauj, lai straume nes. Barību, kuru viņš salasa

savos medību gājumos, galvenā kārtā mazus ūdens kukai-

ņus un mīkstmiešus, viņš uzkrāj vispirms vaigu maisos

un ēd vēlāk, kad mierīgāks.
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