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Dumerils, kas čūsku pētīšanai veltījis visu savu

mūžu, kādreiz pastaigājoties saķēra krusta odzi, noturē-

dams viņu par zalkti. Odze viņam iedzēla, un viņš vairākas

dienas atradās dzīvības briesmās, šī gadījuma atstāstīju-
mu nemaz nevar pietiekoši bieži atkārtot, jo viņš spilgti

pierāda, ka ārēji redzamās izšķirības starp neindīgām un

indīgām čūskām var būt loti niecīgas, un daudzreiz viņas
patiešām tādas ir. Ārēji apskatot nav iespējams katru in-

dīgo čūsku noteikti par tādu pazīt. Tas gan neattiecas

uz visām dzimtām un sugām, bet taisni krusta odze, kura

pievīla Dumerila ievingrināto pētnieka aci, skaitās pie
tādām.

Dažās dabas zinātņu grāmatās indīgo čūsku iezīmes

aprādītas par visai viegli uztveramām. Ir tiesa, ka nakts

sugām parasti ir īss, vidū stipri paresnināts, šķērsgriezu-
mā trīskantains ķermenis, īsa, resni konveidīga aste, tievs

kakls, un pakaļējā daļā ļoti plata trīsstūraina galva; ir tie-

sa, ka viņas parasti atšķiras no neindīgām ar savu zvīņu
izveidojumu; ir pilnīgi pareizi, ka viņām lielā naktsdzīvnie-

ku acs ar vertikālu spraugai līdzīgu zīli, kuru mēdz aizsar-

gāt uz priekšu rēgojošies uzacu vairogi, piešķir ļaunu, vil-

tīgu izteiksmi. Bet visas šīs iezīmes raksturo tikai šīs

nakts čūskas, bet ne indīgās dienas čūskas, ne elapidas,
kuras pēc šīs grupas izcilus stāvošiem locekļiem vajadzētu
saukt par briļļu vai vairogu čūskām, arī ne jūras čūskas,

jo lielākā daļa šo abu grupu locekļu izskatās tik nevainīgi

un nekaitīgi, kā kura katra cita čūska. Un kādai dienas

čūsku pēc skaita lielai ģintai, par kuras indīgumu tomēr ta-

gad vajadzēja pārliecināties, ir tik vilinoša āriene, viņas
liekas būt tik labsirdīgas, ka nopelniem bagātākie pētnieki

iestājas par viņu un palīdz balstīt vecus nostāstus, kas

Ceturtāšķira-čūskas
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šo čūsku raksturo kā rotaļu lietu. Vienīgi tikai zobu pē-

tīšana visos gadījumos dod nepārprotamu atbildi par kā-

das čūskas indīgumu vai neindīgumu.

Zinot, kāds šausmīgs skaits cilvēku ikgadus no čūsku

indes zaudē savu dzīvību, cik daudziem pat mūsu zemē vi-

ņa liek vismaz gadiem ilgi slimot, kļūst saprotamas tās

izbailes, kas pārņem ikvienu nepazinēju, kad tas ierauga

čūsku, un saprot arī tos vecāku un jaunāku tautu stāstus,
teikas un dzejojumus, kuros iet runa par čūskām. Indīgās
čūskas gan nevar kādu zemi padarīt par neapdzīvojamu,
bet tomēr tādā mērā apdraudē un apspiež iedzīvotājus, kā-

dā zemē, kuru tās ir piemeklējušas neparastā skaitā, ka

mums, ar indīgām čūskām nabadzīgos ziemeļos, par to

nav nekāda priekšstata. Fairers (Favrer). kāds angļu

ārsts, kas gadiem ilgi ir nodarbojies ar čūsku indes iedar-

bības pētīšanu, pa savu uzturēšanās laiku Indijā ir mēģi-
nājis konstatēt ikgadus indīgo čūsku sakosto cilvēku skai-

tu, ņemot vērā no saindēšanās nomirušo cilvēku skaitu.

Ar valdības palīdzību iegūtie rezultāti ir briesmīgi. Fai-

rers griezās pēc izziņas tikai pie astoņu provinču iestā-

dēm, un atbildes neienāca no visām daļām, vai arī viņas ne-

bija tādas, kas sniegtu skaidru ainu par stāvokli, tomēr

ar šiem pētījumiem iegūtai atziņai vajaga sacelt šausmas.

Vissīkākās, bet tomēr nebūt ne pilnīgas, bija Bengales

provinces ziņas, še vienāvienīgā 1869. gadā no čūsku dzē-

lieniem nomira ne mazāk kā 6219 cilvēku. Visvairāk sa-

kostas bija vecākas sievietes, vismazāk meitenes. Visbī-

stamākā čūska ir briļļu čūska, uz kuras daļu no šī skaita

krīt 995 slepkavības. Tādā kārtā izzināto vienā gadā
čūsku sakosto kopskaits nav mazāks par 11.416, bet

Fairers noteikti ieskata, ka tas vēl nebūt neatbilst pa-
tiesībai. Daudzi čūsku dzēlieni vispār nemaz netika uz-

rādīti, iedzimtie valdības ierēdņi tikai izņēmuma gadīju-
mos rūpējās par tādiem ikdienišķiem gadījumiem, un ie-

dzimtie tik pilnīgi padodas neizbēgamam, ka viņi netura

par vērtu daudz par to runāt. Tādējādi Fairers pie-

ņem, ka šinī vienā gadā no čūskām savu dzīvību zaudējuši
vismaz 20 tūkstoši cilvēku. Kaut arī iedzīvotāju ir ļoti
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daudz un viņu skaitu augšminētās provincēs vērtē uz ap-

mērām 120 milijoniem, tad tomēr šis apstāklis nebūt ne-

kļūst nenozīmīgāks un apstiprina jau romiešu laikos iz-

teikto apgalvojumu, ka indīgās čūskas Indijā ierindoja-

mas pie briesmīgākām mocībām; salīdzinot ar viņām, kā

es to gribu piebilst, tīģeri, panteri un vilki kļūst par ne-

kaitīgiem vai tomēr neievērojamiem radījumiem. Ja gri-
bētu vai varētu citās, no daudzām indīgām čūskām pie-
meklētās zemēs uzsākt līdzīgas aptaujas, tad nonāktu ja
ne pie līdzīgiem, tad tomēr apmērām tādiem pašiem re-

zultātiem.

Ka, piemērām, Brazīlijā apstākļi ir līdzīgi, apliecina
visi ceļotāji, pēdējā laikā it sevišķi čud i. „No tā, kas

man ir teikts par indīgām čūskām," viņš saka, ~nedrīkst
secināt, ka ikreiz pastaigājoties ir jābaidās no viņu dzē-

liena un ka ekskursija mūža mežos ir nepārtraukta cīņa
ar viņām. Dažu ceļotāju dzīvā fantāzija ir iemērkusi pin-
dzeli par daudz spilgtās krāsās, bet taču ir pilnīgi pareizi,
ka Brazīlijā čūskas ir ļoti bieži sastopamas un ikgadus
visā BraziHijā viņām par upuri krīt simtiem cilvēku. Kāds

no maniem pazīstamiem pie Rio dc žaneiro pilsētas savā

vasarnīcā pāris gados sagūstīja deviņas dažādas sugas vai-

rāk kā trīsdesmit eksemplāros un uzglabāja viņas spirtā.
Ikviens zemes īpašnieks Brazīlijā zin, ka viņa dārzā vai

parkā mājo zināms skaits šādu rāpuļu."*)

Pie šādas ārējā veida, uzbūves un dzīves veida dažā-

dības, indīgām čūskām viņu indes aparāts ir iezīme, kas

tās ļauj droši, un tam, kas ir kautcik ievingrinājies, arī

ar zināmu vieglumu, atšķirt no neindīgām čūskām. Viņas
tādēļ izveido ļoti dabīgu apakššķiru (Toxicophidia), kuru

raksturojot nevajaga nekā vairāk minēt, kā to, ka viņām
augšējā žoklī blakus masīviem ir arī caururbti zobi.

Dienas indīgām čūskām zobs ir ciešāki saistīts ar aug-

*) Citi pētnieki uztver indīgo čūsku briesmas mazāk tra-

ģiski. Ta, slavenais vācii-brazīliešu dabas pētnieks Fricis Millers

ir parasti gājis pa mūža mežu basām kājām, pie kam gan viņš
šad un tad ir uzdūries uz kadu indīgo čūsku. Bet viņš to

vienmēr ir pamanījis īsta laika. Red.
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šējo žokli, nekā nakts indīgām čūskām, bet kā vienām, tā

otrām to ar žokli kopā nesatur vis iesakņojums, bet saišķi.
Parasti katrā pusē ir izveidots tikai viens zobs, bet tā kā

katrā žoklī vienmēr atrodās vairāki (no viena līdz sešiem)

rezerves zobi, tad var atgadīties, ka no viņiem ir izveido-

jušies divi, katrā dobē viens, un ka viņi sāk darboties

vienlaicīgi. No rezerves zobiem tas, kas ir indīgam zo-

bam tuvākais, ir arī vienmēr visvairāk attīstījies. Indes

zobi atšķiras no pārējiem vienmēr ar ievērojamāku lielumu

un noteikti īlenveidīgu izskatu un, pēc štraucha, ir veidoti

pēc viena un tā paša pamatplāna. Bez saknē esošā dobu-

ma, kura uzdevums ir apgādāt zobu ar barību, katram in-

des zobam vēl ir gareniski ejoša caurule, kas vienmēr at-

rodās pie zoba priekšējās, uz āru izliektās puses un iznāk

ārā ar diviem caurumiem. Viens no šiem caurumiem, ku-

ra šķērsgriezums vienmēr ir vairāk vai mazāk apaļīgs, at-

rodas tuvu pie zoba saknes; pa viņu, rīklei atveroties un

zoba stāvoklim mainoties, pie kam caurums paceļas virs

indes dziedzera izvadošā kanāla, inde iekļūst zobā. Apak-

šējais caurums turpretim, kas guļ zoba smailē un pa kuru

inde iznāk laukā, ir vairāk spraugas veidīgs. Lielākai in-

dīgo čūsku daļai šie abi caurumi ir saistīti viens ar otru

ar smalku, bieži grūti pamanāmu spraugu, un tā tad indes

caurule priekšā nav pilnīgi slēgta. Mazākai daļai, turpre-

tim, pēdējā ir pilnīgi noslēgta, un spraugas vietā, augstā-

kais, atrodas smalka līnija. Pēc tās tad izšķir rievainus

un gludus indes zobus, tādus, kuru caurulei priekšā ir

sprauga, un tādus, kuru kanāls visapkārt ir noslēgts. Rie-

vaino indes zobu spraugai tomēr gan nebūs nekādas fizio-

loģiskas nozīmes, jo viņa vienmēr ir tik šaura, ka pa viņu
čūsku indei nav iespējams izkļūt ārā, un tādēļ viņas klāt-

būtnei vajaga būt kādam citam pamatojumam. To tad

arī nav grūti atrast, jo ir pierādāms, ka rievu nevajaga
turēt ne par ko citu, kā par palieku no agrākā dīgļa laika.

Pieskaņojoties dzīvnieka lielumam, indes zobiem ir

dažāds garums; šis garums tomēr nav īsti samērīgs ar

dzīvnieka lielumu: tā, piemērām, visām indīgām dienas

čūskām ir samērā mazi, visām indīgām nakts čūskām sa-
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mērā lieli zobi. Mūsu odzes indes zobi sasniedz gurumā 3

līdz 4, augstākais 5 milimetrus, šķēpu čūskai viņi ir 25 mi-

limetrus gari. Viņi ir stiklveidīgi cieti un trausli, bet ār-

kārtīgi smaili un tādēļ viegli, kā asa adata, iet cauri mīk-

stiem priekšmetiem, pat mīkstai ādai, kamēr pret cietiem

viņi bieži vien slīd un pat sadrūp, ja čūskas sitiens bija

stiprs. Ja viens no viņiem ir gājis bojā, tad viņa vietā

stājas nākošais rezerves zobs; šāda maiņa tomēr, liekas,
notiek arī bez kāda ārēja iemesla ar zināmu viemērību,
katru gadu reiz vai varbūt biežāk. Viņu attīstība un iz-

veidošana norit neparasti ātri. Lenčs atrada, ka jau-
nām odzēm, kuras viņš izņēma no vēlā grūsniecības stā-

voklī esoša mātīšu ķermeņa, pēc sava aprēķina četras vai

lielākais sešas dienas pirms dzimšanas, vēl nebija indes zo-

bu, kamēr tādām, kurām pēc viņa domām vajadzēja dzimt

tuvākās dienās, bija jau pilnīgi izveidoti indes zobi. Ne

lēnāk par jaunveidošanos norit bojā aizgājušu vai ar va-

ru izrautu indes zobu aizvietošana. Ja zobu vienkārši iz-

lauž, tad jau bieži pēc trim dienām, 'bet vēlākais pēc se-

šām nedēļām viņa vietā ierodas rezerves zobs, un tikai

tad, ja, kā to čūsku dīdītāji mēdz darīt, izgriež arī gļot-
ādas kroku, kurā guļ novietoti indes zobi, vai ievaino kā-

du žokļa daļu, tā tad iznīcina visus zobu aizmetņus, — ti-

kai tad tie vairs neatjaunojas.
Katrs dziedzeris izdala samērā niecīgu indes daudzu-

mu: gandrīz divus metrus garas klaburčūskas dziedzeris

izdala augstākai četrus līdz sešus pilienus, bet, zināms, pat
ar mazu šī piliena daļu pietiek, lai nedaudzu minušu laikā

izsauktu pārmaiņu liela zīdītāja asinīs. Indes dziedzeris

ir indes pārpildīts, un pate inde ir tad darbīgāka, kad

čūska ilgāku laiku nav dzēlusi. Izlietotās indes atjauno-
šana tomēr norit ātri; un arī svaigā ir augstākā mērā

darbīga.
Pate inde pielīdzināma siekalām vai pat par tām ap-

zīmējama. Viņa ir skaidrs kā ūdens, šķidrs, caurspīdīgs,
dzeltens vai zaļgans šķidrums, kas ūdenī nogulstas, bet

tomēr arī ar to sajaucas, radot vieglu duļķi, krāso lakmusa

papīri sarkanu un tā tad reaģē kā skābe. Kas zīmējas uz



10

indes iedarbību, tad, kā liekas, ir skaidrs, ka, jo čūska ir

lielāka un jo karstāks ir laiks, jo arī inde ir stiprāka.

Agrāk pieņēma, ka indi varot bez kaites norīt, kamēr ar

jaunākiem pētījumiem ir atrasts, ka pat ievērojami ar

ūdeni atšķaidīta vēderā ievadīta inde vēl uzrāda uzkrītošu

iedarbību, norijot izsauc sāpes un traucē smadzeņu darbī-

bu, vispār gļotādas viņu uzsūc un viņa vienmēr vēl var būt

par cēloni bīstamiem gadījumiem. Neskatoties uz to, ve-

cai atziņai vēl vienmēr ir taisnība: čūsku inde tikai tad

nopietni apdraud dzīvību, ja to ievada tieši asinīs. Jo

ātrāka un pilnīgāka ir asiņu riņķošana, jo postošāka ir in-

des iedarbība: čūskas sadzelti siltasiņu dzīvnieki nobeidzas

daudz ātrāk un drošāk, nekā rāpuļi, abinieki vai zivis, bez-

mugurkaulnieki, kā rādās, cieš mazāk. Divas vienas un

tās pašas sugas indīgās čūskas var savstarpīgi viena otrai

dzelt, bez kā rastos redzamas sekas. Cita lieta ir, ja kāda

lielāka indīga čūska dzeļ kādai mazākai, vai varbūt viena

dzeļ otrai, kas pieder pie citas sugas; tādā gadījumā indes

iedarbība pie attiecīgā upura parādās tikpat labi, kā pie
citiem dzīvniekiem: tās mirst, uzrādot saindēšanās pazī-

mes. Atsevišķi: zīdītāji un putni, kā liekas, pretojas čūsku

indes iedarbībai mums nesaprotamā kārtā, it īpaši seski

un eži, tomēr ir vēl liels jautājums, vai tos secinājumus,
kas izvesti no mūsu čūsku pētnieka Lenca aptverošiem,
visādā ziņā priekšzīmīgiem pētījumiem, mēs drīkstam tu-

rēt par patiešām pamatotiem. Vispār no čūsikām cēlušos

saindējumu iedarbība parādās pie visiem dzīvniekiem vai-

rāk vai mazāk vienādi, kaut arī dzēlienam sekojošās no-

rises var būt dažādas, vai arī liekas būt dažādas. Pie cil-

vēka mums bez tam ir noteikti zināmas arī saindēto iz-

jūtas.*)

Tieši pēc dzēliena, kas atstāj divas vienu otrai blakus
stāvošas mazas dūriena rētas vai, ja ir ķēris tikai viens

indes zobs, arī tikai vienu tādu, pie kam ievainojums bieži

*) Pie reizes salīdzinajiet ar še teikto attiecīgo aprakstu
pie odzes, kuras dzeliena sekas vispār medz noritēt mazāk asi.

Red.



11

vien pat nemaz neasiņo, upuris parasti sajūt asas, ne ar

ko nesalīdzināmas sāpes, kas iet caur ķermeni kā elek-

triska strāva, bet daudzos gadījumos sajūta ir pilnīgi pre-

tēja, pie kam sadzeltais domā, ka viņu ir tikai saskrāpējis

ērkšķis un sāpes nebūt netura par ievērības cienīgām.
Pirmās drošās asiņu pārmaiņas sākuma pazīmes ir tieši

dzēlienam sekojošs visa ķermeņa nogurums, ļoti ātra visu

spēku zaudēšana, reiboņi un atkārtoti ģīboņi; ļoti bieži

iesākas vemšana. Bieži sakostais vemj asinis, tikpat bieži

ierodas caureja, dažreiz asiņo mute, deguns un ausis. Spē-
ku zušana bez tam izteicas tikko pārvaramā miegainībā

un jūtamā smadzeņu darbības samazinājumā; visvairāk

sašaurinājas maņu darbība, tā kā, piemērām, var iestāties

pilnīgs afklums vai kurlums. Pieņemoties vājumam, sa-

mazinājās sāpju sajūta, un kad saindētam tuvojas viņa
gals, liekas, ka viņš nobeidzas pamazām, trulā nesamaņā
nejūtot sāpes. Nāve var iestāties jau divdesmit minūtes

pēc dzēliena, bet kad inde iekļūst artērijā — gandrīz acu-

mirklī. Ja slimības gaitu aptur pielietotie līdzekļi, vai arī

rētā nokļuvušais indes daudzums ir bijis par mazu, tad

šīm pirmām vispārīgām parādībām seko ilgāka vārgšana,

pirms iestājas pilnīga izveseļošanās; diemžēl, par daudz

bieži tikko dzīvību izglābušam cilvēkam ir jācieš no čūsku

dzēliena vairākas nedēļas, mēnešus un pat gadus, tā kā

viņam pilnīgi burtiski viens vienīgs briesmīgā šķidruma
piliens ir saindējis visu dzīvi.

Ir neskaitāmi līdzekļi, kas kopš seniem laikiem lietoti

pret čūsku dzēlienu un kurus vēl šodien lieto. Liekas, ka

visiedarbīgākais no visiem ir alkohols, ja to bagātīgā vai-

rumā ieņem vai iedod, vienalga kādā veidā — kā rums,

araks, konjaks, degvīns, stiprs vai vājš vīns. Šis līdzeklis

nav jaunatrasts, bet gan ir pazīstams jau kopš visvecā-

kiem laikiem, un dažādās zemes daļās neārsti viņu ir pie-
lietojuši daudz agrāk kā ārsti. Jau Markuss Por-

ci j s ieteic čūskas dzeltam cilvēkam vai mājas dzīvnie-

kam iedot sarīvētas melnās ķimenes vīnā. Cel z v s ie-

teic vīnu ar piparu un ķiploku sulas piedevām. Dalmā-

cieši, kuriem ir iedzēlusi odze, dzer vīnu līdz apreibumam
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un kļūst veseli. Ziemeļamērikaņi piegriež samērā mazu

vērību klaburčūskas dzēlienam, ja viņu rīcībā ir pietiekoši
liels degvīna daudzums, viņi dzer to cik var, izgul savu dzē-

rumu un pēc tam nesajūt nekādas čūsku indes ļaunās se-

kas. Kaut arī Indijas iedzīvotāji pielieto daudzus līdekļus,

viņi tomēr nezin nevienu citu, kas būtu spējīgāks iedarbo-

ties, kā degvīna uzlējums savvaļā augušām kaņepēm vai

tabakai. Jaunākā laikā arī ārsti ar labākām sekmēm pie-

lieto alkoholu jebkurā veidā. Ar mēģinājumiem ir pierā-

dīts, ka alkohols neiedarbojas kā pretinde, tas ir, ka viņš
nesadala čūsku indi, bet viņš ātrāk un stiprāk par kuru

katru citu uzbudinošu līdzekli paaugstina nervu darbību,
kuru čūskas dzēliens paralizē, un tādā ziņā ir ļoti node-

rīgs; sevišķi tādēļ viņš vērtīgs, ka tas degvīna veidā ik-

vienā sādžā tūliņ atrodams. Rīkojoties ar čūskas sadzelto,
vietā ir vienīgi noteikta rīkošanās, visi jūtu izplūdumi ir

kaitīgi. Fair c r s, pamatojoties uz saviem neskaitāmiem

mēģinājumiem, īsumā sniedz šādu pamācību par apiešanos

ar indīgo čūsku sadzeltu cilvēku un viņa ārstēšanu. Tūliņ

pēc dzēliena ir jāņem kāda saite, jāaptin ievainotam lo-

ceklim vieta augšpus dzēliena un jāsavelk, vajadzības ga-

dījumā ar spraišļa palīdzību, tik stipri, cik vien iespējams.
Zināmā atstatumā virs pirmā ap locekli apliek otro, trešo

un ceturto tādu pašu saiti un tāpat nosien kā iepriekšējo.
Pēc tam pāri rētai izdara ātru griezienu un liek rētai asi-

ņot, vai ļauj kādam rētu izsūkt, ja tas ir ar mieru, vai

ņem degošu ogli, kvēlošu dzelzi vai elles akmeni (lapisu),

ja tas ir sasniedzams, vai kādu citu kodīgu līdzekli, un

rētu izdedzina. Jakāda bīstama čūska ir ievainojusi rokas

vai kājas pirkstu, tad vajaga saindēto locekli nocirst vai

nogriest. Ja loceklis nav noņemams, tad vismaz ir jāiz-

griež rēta tik dziļi, cik tas ir iespējams neapdraudot sadzel-

to. Slimnieku vajaga atstāt mierā un nemocīt viņu ar vi-

sādiem vingrinājumiem, kā to mēdz darīt. Ja iestājas pir-
mās saindēšanās pazīmes, tad jāsniedz viņam iedzert oža-

mais spirts (zalmiaks) vai, vēl labāk, sasildīts spirts, deg-
vīns, karstvīns v. 1.1. ūdenī, vislabāk ne pārāk daudz vienā

reizē, bet mazākus devumus iespējams drīz vienu pēc otra.
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Ja iestājas spēku sabrukums, tad uz ķermeņa jāliek si-

nepju plāksteris vai karstas drānas, tāpat varētu noderēt

aukstas dušas. Ja cietušais vēlas ieņemt pretlīdzekļus,
kuriem tas tic, tad tos viņam vajaga dot, bet svarīgāk ir

viņam iedvest drosmi tik daudz, cik tas vien ir iespējams.

Pirmā dzimtā mēs apvienojam indīgās elap i d c s

(Elapidae), izstiepti veidotas čūskas ar mazu galvu, apaļu

ķermeni un īsu, bet smailu asti. Viņu ķermenis izskatās

apaļīgs, vai, paceļoties muguras virsum, truli trīskantīgs.
Nāsis iznāk ārā noapaļotā purna gala sānos, mutes kaktu

apgabala vairogu trūkst, galvu vienmērīgi sedz lieli vai-

rogi, pārējās ķermeni sedzošās zvīņas daudzreiz uzrāda

novirzības. Mazās acs zīle ir apaļa, tikai nedaudzām su-

gām viņa ir iegareni olveidīga un horicontāli novietota.

Indes zobiem parasti ir rieva kas atbilst iekšienē ejošai
indes caurulei.

Dzimta izplatīta abās zemes puslodēs, sasniedz lielā-

ku dažādību austrumu puslodē, ietver visas Austrālijā sa-

stopamās indīgās čūskas, tomēr Eiropā par laimi viņa nav

sastopama. Viņā ietilpst gandrīz puse no visām pazīsta-
mām indīgām čūskām, kuru starpā ir vairākas visbīstamā-

kās. Gandrīz visas viņai pieskaitāmās sugas dzīvo uz ze-

mes, atsevišķas spēj tomēr arī kāpt kokos, bet, kā liekas,

viņas to dara izņēmuma kārtā. Lielākās medī mazākus

mugurkaulniekus, mazākās kukaiņus un gliemežus.
Pirmā vietā minēsim šīs dzimtas Austrālijas priekš-

stāvi, melno čūsku (Pseudechis porphvreus), kura ir

viena no bīstamākām Austrālijas čūskām. Gintas iezīmes

ir ļoti izstiepts veltenisks ķermenis ar samērā garu un

smailu asti, maza, no kakla maz atdalīta, lieliem vairogiem
klāta galva, rombveidīgas, septiņpadsmit rindās sakārto-

tas zvīņas un sākumā divās rindās, tad vienā un beidzot

atkal divās rindās sakārtoti astes vairogi. Melnās čūskas

garums, pēc Benneta, svārstās no 1,6 līdz 2,5 metri.

Virspuse ir krāšņi spīdoši melna, vēders tikpat skaisti bāli

sarkans, sāni ir dzīvi karmina sarkani, bet šī krāsa sedz



tikai zvīņu malas un viņu sevišķi izceļ gaišais vidus, tāpat

kā vēdera vairogu melnā pakaļējā mala padara viņu krāsu

daudz jaukāku. Indes zobi ir samērā vāji.

Pēc visu pētnieku, novērotāju un mednieku vienprā-

tīga ieskata, nav nevienas zemes daļas, pat nevienas zemes,

kur mājotu samērā tik daudz indīgo čūsku, kā taisni

Austrālijā. Vismaz divas trešdaļas no visām šīs cietzemes

dažādākās daļās ievāktām čūskām ir indīgas, un vairākas

no viņām pieder pie bīstamākām sugām visā šķirā. „Lai

tas būtu kur būdams," apgalvo kāds austrāliešu autors,

..dziļā mežā vai krūmu tīreļa biezoknī, atklātā tīrelī un

purvos, upju, dīķu vai ūdens bedru krastos — vari būt

drošs, ka sastapsi savu dziļi ienīsto naidnieci, melno čūsku.

Viņa iespiežas mednieka teltī vai būdā, viņa saritinājās

zem viņa gultas palaga, nekur nav drošības no viņas, un

ir jābrīnās, ka viņas dēļ nezaudē savu dzīvību daudz vairāk

cilvēku, nekā tas patiesībā notiek." Pēc šī paša novērotāja

apgalvojumiem, kas, neskatoties uz dažām neskaidrībām,
ir ticami, visas Austrālijas čūskas guļ ziemas miegu: vi-

ņas pazūd uz marta beigām un parādās atkal septembrī.
Drīz pēc pamošanās pavasarī viņas pārojas un tad iesāk

savu vasaras dzīvi, kas ir interesanta tanī ziņā, ka viņas
ir spiestas, karstumam pieņemoties, kad lielākā ūdeņu daļa

izžūst, iet pakaļ savam laupījumam un tā zināmā mērā

staigāt no viena purva, dīķa vai lietus straumes uz otru.

Melnā čūska, kuras mātīti viņas krāsas pēc sauc par „brū-
no čūsku", kā liekas, ir visizplatītākā un biežāk sastopamā
no visām, vismaz viņu redz biežāk kā pārējās, kam par
cēloni laikam ir šīs čūskas dienas dzīve. Viņas kustības ir

ātrākas par citu indīgo čūsku kustībām, jo tā, ja novēro-

jumi ir pareizi, ne pavisam reti atstāj cietzemi un vai nu

kāpelē vai dodās ūdenī. „Vasarā," saka mūsu uzticības

vīrs, „
gandrīz visas Austrālijas čūskas uzturas ūdens tu-

vumā, un kad es stāvēju uz pīlēm, es bieži še redzēju, kā

viņas nāca dzert. Kādreiz es nošāvupīļu pāri, no kura vie-

na nokrita zemē pretējā ūdenspusē. Tā kā pie manis ne-

bija suņa tad es izģērbos un peldēju klāt savam laupīju-
mam. Peldot es pamanīju kādu priekšmetu, kuru es no
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sākuma noturēju par kādu spieķi, bet tuvāk pienākot es

ieraudzīju, ka tā bija liela melnā čūska, kas pilnīgi bez ku-

stībām, visā savā garumā izstiepusies gulēja uz ūdens.

Kaut arī es peldēju viņai garām tikai dažus soļus atstātu,

viņa tomēr nemaz nesakustējās; bet man šis atklājums

noskaidroja, kāpēc pīles dažreiz bez redzama iemesla kļūst
tik nemierīgas." Jāpiemin gan, ka šī piezīme neattiecas

uz melnās čūskas barību, jo pēdējā, cik ir zināms, vajā
tikai mazus zīdītājus, putnus, rāpuļus un abiniekus.

Austrālijas indīgās čūskas nodara daudz zaudējumu

un ir daža nelaimes gadījuma cēlonis, tādēļ arī vispār no

viņām bīstas un tās vajā. Daudzi ragu lopi un aitas, ku-

rus redz vasarā nobeidzamies vai beigtus līdzenumos, va-

rētu būt aizgājuši bojā no čūsku dzēliena, kaut arī viņi,
vismaz aita, nonāvē šos bīstamos radījumus lēcot tiem vir-

sū ar visām četrām kājām un tos sabradājot. Melnie ne-

parasti baidās no visām čūskām, neskatoties uz to, ka vi-

ņiem tās reti iedzeļ, gan vienkārši tādēļ, ka viņi iet savu

ceļu tikai ar vislielāko uzmanību un viņu ērgļu acis saska-

ta visu, kas viņu priekšā kustas vai arī nekustas. Ilgais

paradums viņus ir darījis augstā mērā uzmanīgus, viņi
nekad neiet caur padziļinājumu, nekad nekāpj kādā bedrē,
ko tie nevar skaidri pārredzēt.

Parasti melnā čūska steidzīgi bēg, kad viņa cilvēku

redz vai dzird, bet kad tai ir nogriesta atkāpšanās un viņu
kaitina, vai arī ilgāku laiku vajā, viņa droši uzbrūk vajā-

tājam, tādēļ kolonisti viņai arī ir devuši „lēcējčūskas" no-

saukumu. Mūsu uzticības vīrs gan apliecina, ka viņš tikai

vienu vienīgu reizi esot redzējis melno čūsku lēcām, un pie
tam tā tīkojuse iekost sunim. Viņa atradās pusizceltā
stāvoklī un zibeņa ātrumā svieda uz priekšu visu savu

ķermeni. Daži suņi prot neparasti veikli indīgās čūskas

saķert un nonāvēt, bez kā viņi paši ciestu, bet gandrīz visi

agrāk vai vēlāk samaksā savu cītību ar dzīvību, jo viņi
paliek pārdroši un vienreiz pārskatās.

Austrālijas melnie pirmiemītnieki apgalvo, ka mūsu

čūskas dzēliens reti iedarbojoties uz cilvēku nāvējoši, un

patiešām, Bennets atceras atsevišķus gadījumus, kur
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šīs čūskas sadzelti ļaudis izveseļojās bez kādu dziedinošu

līdzekļu pielietošanas. Tomēr ir skaidrs, ka dzēlienam

vienmēr ir visbīstamākās sekas. „Kāds kolonists, kas dzī-

voja pie Klaresas upes," stāsta minētais pētnieks, ~bija no-

vērojis, ka viņa mājā mitinājās melnā čūska; tas apbru-

ņojās ar spieķi un gatavojās viņu nonāvēt, bet viņš rīko-

jās neveikli un čūska viņam iedzēla kājā. Dzēliena sekas

vispirms parādījās uzkrītošā spēku atslābumā un miegai-

nībā. Pielietoja iekšķīgi un ārīgi ožamo spirtu, izdarīja ie-

griezumus ievainojuma vietā, uzlika ciešu pārsējumu un

lika slimniekam staigāt apkārt; neskatoties uz to, viņš iz-

rādīja lielu tiekšanos uz miegu un vispf
*

izturējās tā itkā

viņš būtu saindēts ar opiju. Šis stāvoklis ilga stundām,
kamēr vīrs pamazām atpūtās." Melnie apietās ar sadzeltu

līdzīgā kārtā. Kad viņi ir izsūkuši rētu, tie liek sadzeltam

skraidīt apkārt, lai to, kā viņi saka. aizkavētu iemigt un

tādējādi ļaut indei iedarboties. Bez tam viņi veltī sevišķu
uzmanību arī rētai, to vai nu izdedzina, vai izdara iegrie-
zumus un liek asiņot stundām ilgi.

Starp dabīgiem šīs čūskas ienaidniekiem pirmo vietu

ieņem zvejniekputns, vismaz mednieku un iedzimto acīs,

arī kāda liela ķirzaka sekmīgi medījot melnās čūskas un

daudzas iznīcinot. Tomēr daudz sekmīgāk par visiem šiem

ienaidniekiem darbojas uguns, ko ikgadus iededzina uz ga-

nībām, lai atbrīvotu no sakaltušās zāles un to pārvērstu

auglīgos pelnos: ugunij par upuri ikgadus krīt tūksto-

šiem indīgo čūsku un citu kaitīgu mūdžu.

Kādu čūsku, kuru portugalieši atrada Ceilonā, viņi
nosauca par ~Cobra dc Capello" un vēlāk attiecināja šo

vārdu arī uz viņas radiniecēm, kuras tie sastapa Āfrikā.

Vārds nozīmē ~c epure s čūs ka" un ir raksturīgs, bet

portugāliešiem tomēr nebija nepieciešams radīt jaunu vār-

du, jo tiklab viena, kā otra čūska bija pazīstamas un nesa

savus vārdus jau kopš senseniem laikiem; īpaši suga, kas

dzīvo Ziemeļāfrikā un Austrumāfrikā jau Senēģiptes vē-

sturē bija ieguvusi lielu slavu. Cepuru čūsku īpatnība ir



tā, ka viņas, paceļot sava ķermeņa priekšējo daļu verti-

kāli, var kaklu paplašināt plātnes veidā, pavirzot uz sāniem

priekšējās astoņas ribas. Šinī stāvoklī viņas tura galvu

nemainīgi vertikāli izceltu un tad gan patiešām izskatās,

it kā viņas nestu lielu apaļu cepuri, tomēr šo iespaidu ie-

gūst tikai tad, ja čūsku novēro no muguras, kamēr no

priekšas drīzāk to gribas salīdzināt ar vairogu, un tādēļ
„vairoga čūskas" nosaukums ir jātur par vēl raksturīgāku
nekāpirmais.

Cepures jeb vairoga čūsku (Naja) ķermenis
ir gari stiepts un a g :dīgs, vidū drusku paresnināts, apakšā

plakans, kakls ir spējīgs ievērojami izplesties l un mierā

maz atdalās no galvas ; pati galva ir maza, gareni olveidī-

ga, diezgan plakana un visumā ļoti līdzīga zalkša galvai,
aste gari konveidīga un nosmailēta, acs mēreni liela un ar

apaļu zīli, nāsis lielas un novietotas sānos starp ik diviem

vairogiem. Galvu sedz lieli vienmērīgi vairogi. Pārējo

ķermeni sedz slīpās rindās uz kakla sakārtotas mazas zvī-

ņas un tā/pat sakārtotas rombveidīgas zvīņas pārējā ķerme-
ņa virspusē, kamēr apakšpuse uzrāda lielus vienrindīgus,
tikai astes galā pāros dalošos vairogus. Mute ir samērā

liela, aiz vidēji gariem rievotiem indes zobiem atrodas divi

līdz trīs gludi, stipri zobi.

Kas vienu vienīgu reizi ir redzējis vairogu čūsku, kad

tā ienaidnieku, it īpaši cilvēku ieraugot, izbijusies un sa-

kaitināta, ir saslējusies stāvus, pacēlusi gaisā priekšējo
sava ķermeņa trešdaļu, izpletuši vairogu un tā sagatavoju-
sies uzbrukumam vai vismaz aizsardzībai, un nu šinī maje-
stātiskā stāvoklī ātrāk vai lēnāk lien klāt savu dusmu ob-

jektam, priekšējo daļu turot nekustīgu kā monumentu,

pakaļējā daļā sasprindzinot katru atsevišķu muskuli, un kas

tad zin, ka viņas dzēliens iedarbojas tikpat nāvējoši kā

šķēpa vai klaburu čūskas dzēliens, tas sapratīs, ka viņai
kopš seniem laikiem cilvēkam vajadzēja piegriest uzmanī-

bu, sapratīs, kāpēc viņai parādīja dievišķīgu godu un viņu
izlietoja ar čūskas dabu un īpatnībām neiepazinušos cil-

vēku maldināšanai.
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„Cobra dc Capello," kuru sauc vienkārši par kobru

jeb briļļu čūsku (Naja tripudians), ir 1,4 līdz 1,8

metru» garš dzīvnieks, spilgti dzeltenā, zināmā apgaismo-

jumā pelēki zili vizuļojošā krāsā. Uz pakauša noteicošā

krāsa ir tik gaiši dzeltena vai balta, ka tumšākā krāsa pa-

rādās tikai kā punktojums, un taisni šinī vietā skaidri iz-

ceļas zīmējums, ikas uzrāda līdzību ar brillēm, šīs brilles

ieslēdz gar malām divas melnas līnijas, viņas parasti ir

ievērojami gaišākas par apkārtnes daļām, kamēr stikliem

atbilstošas vietas izskatās vai nu pavisam melnas vai tum-

ši apmalo gaišu acs plankumu. Vēdera vairogi ir netīri

balti, atsevišķiem ir melni plankumi.

Briļļu čūskas izplatītas pa visu Dienvidāziju un tāpat

pa visām apkaimes salām. Tāpat kā pārējo čūsku lielākā

daļa, viņa, kā'rādās, nesaistās ar noteiktu vietu, bet, gluži

otrādi, iemitinājās visur tur, kur viņa atrod noderīgu pa-

slēptuvi un pietiekošu barību. Viņas iemīļotie mājokļi ir

balto skudru jeb termītu atstātie ligzdu pauguri, veci mū-

ri, akmeņu un koku kaudzes, caurumainas māla sienas un

līdzīgi gruveši, kuriem ir caurumi vai segtas starptelpas

un kur līdz ar to viņai ir dota iespēja paslēpties. Te n-

nen t s uzsver, ka Ceilonā blakus tā sauktai žurku

čūskai (Corvphodon Blumenbachii), viņa esot vienīgā
čūska, kas neizvairoties no cilvēku mītņu apkaimes, še

viņu pievelk novadu grāvji un varbūt laupījums, kuru tā

cerē iegūt žurku, peļu un mazu cālīšu veidā, nereti arī plūdi

viņu spiež uzmeklēt augstāk stāvošās vietas upju pārplū-
dumiem padotā novadā un tādējādi apmeklēt tur uzceltās

būdas. Tikmēr, kamēr tā paliek netraucēta, viņa mēdz gu-

lēt savu alu ieejas priekšā slinki un kūtri, bet cilvēkam

ierodoties, tik ātri cik vien iespējams doties projām, un

tikai tad, kad viņai nav izejas, tā uzsāk cīņu ar savu uz-

brucēju. Ja viņa nav sakaitināta, piemēram, kad viņa
dodas uz medībām, tā locīdamies dodas projām pa zemi

ar tikko izceltu galvu un nepaplašinātu kaklu, sakaitināta

vai arī tikai iebaidīta viņa ieņem viņu sugai raksturīgo uz-

brukuma stāvokli. Kaut arī viņa ir dienas čūska, tomēr

tā izvairās no pusdienas laika karstuma vai vispār no sau-
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les stariem un tikai vēlākās pēcpusdienas stundās uzsāk

savus medību sirojumus, vakara stundās viņa ir vismošā-

ka, un bieži tā staigā apkārt vēl vēlā naktī, kādēļ atsevišķi
novērotāji viņu ir noturējuši pat par nakts dzīvnieku.

Visi novērotāji viņas kustības apzīmē par lēnām, to-

mēr viņa ir izveicīgāka nekā to domā, jo viņa prot ne tikai

peldēt, bet zināmā mērā pat kāpelēt. Kobra, kas bija ie-

kritusi kādā vaļņa grāvī un pa viņa stāvām sienām neva-

rēja uzrāpties atkal augšā, izcēlusi galvu un cepuri virs

ūdens, tur peldēja viegli un bez piepūlēšanās vairākas stun-

das ilgi, citas devās jūrā pat brīvprātīgi. Kad valdības

kuģis ~Vellingtons", kas pārraudzīja zvejniecību, gulēja

uz enkura Kudremeles jūras līcī apmērām ceturtdaļu jū-
dzes no zemes, apmēram vienu stundu pirms saules rieta

pamanīja kādu briļļu čūsku, kas taisnā līnijā peldēja uz

kuģi, tuvojās uz apmērām divdesmit metriem, bet no

matrožiem viņai pretīm sviestie koka gabali un citi meta-

mie to piespieda atgriesties atpakaļ krastā.

Arī kobras barība ir tikai mazi dzīvnieki, galvenā
kārtā, kā liekas, rāpuļi un abinieki, vismaz Tennentskā

uz viņas barību norāda uz ķirzakām, vardēm un krupjiem,
Fair er s bez tam vēl uz zivīm un kukaiņiem. Ka viņa
uzbrūk arī jaunām vistām, pelēm un žurkām, tas ir pietie-
koši redzams no pirmā pētnieka ziņojuma, kuru es jau
sniedzu. Ka viņa izlaupa arī putnu ligzdas, un it īpaši tīko

vistu un baložu kūtīs pēc mājas putnu olām, to piezīmē
Fairers. Par citām čūskām viņa maz rūpējās. Viņa
daudz dzer, bet var arī, kas ir novērots pie sagūstītām, ne-

dēļām un pat mēnešiem ilgi bez kaites paciest slāpes.
Fairers ir vienīgais man zināmais pētnieks, kas zi-

ņo par šo čūsku vairošanos un īsi stāsta, ka kobra dējot
līdz astoņpadsmit gareniski olveidīgas olas ar mīkstu un

baltu čaumalu, kuras pēc lieluma līdzinājās mājas baloža

olām. Taisni to pašu, ko senie autori saka par radniecīgo

ureju čūsku jeb aspisu, stāsta arī indieši par briļļu čūsku:

proti ka tēviņi un mātītes izrādot zināmu savstarpīgu pie-
ķeršanos, ka tur, saķerot vienu kobru, kārtēji drīz pēc tam

ievērojot otru un t. t., īsumā, ka notiekot abu dzimumu
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starpā laulības dzīve, vismaz noteikta kopā turēšanās.

Tennents piezīmē, ka viņam divas reizes esot bijusi iz-

devība izdarīt novērojumus,'kas liekas apstiprinām šo stā-

stu. Valdības nama pirtī Kolombā nonāvēja pieaugušu

kobru, un „viņas biedri" nākošā dienā uzgāja tanī pašā

vietā; tāpat kādas vaļņa grāvī iekritušas čūskas

doni", tanī pašā rītā atrada kādā blakus grāvī. Ten-

nents gan neko nesaka par to, vai tas nav noticis taisni

pārošanās laikā un nav izskaidrojams tādējādi, un tā mes

nezinām, cik lielu lomu te spēlē gadījums. Par mazuļiem

singalēzieši apgalvo, ka viņi neesot indīgi pirms trīspads-

mitās dienas, kad notiekot viņu pirmā ādas mešana.

Briļļu čūska kā senāk, tā vēl šodien ir godbijīgas, pat

gandrīz "dievišķas cienīšanas objekts un spēlē hindu ticī-

bas teikās ievērojamu lomu. Viens no šī veida piemīlīgā-

kiem sadzejo jumiem ir sekošais. Kad Budda kādu dienu

staigāja virs zemes un gulēja pusdienas saulē, ieradās

kobra, izplēta savu vairogu un ar to aizēnoja dievišķo se-

ju. Dievs, kas par to priecājās, apsolīja viņai sevišķu žē-

lastību, bet tomēr atkal aizmirsa savu solījumu, un tā kā

milani taisni toreiz briesmīgi postīja viņas sugu, tad čūs-

ka jutās spiesta to viņam atgādināt. Budda par aizsargu

pret šiem laupītāju putniem dāvāja kobrai brilles, no ku-

rām putniem ir bailes. Kāda cita teika vēsta par dārgu
akmeni ~nege-menik-kia", kuru dažkārt atrodot kobras vē-

derā, bet viņa to rūpīgi slēpjot, jo tā neaprakstāmais spo-

žums kā starojoša gaisma pievilktu ikvienu un tā apdrau-
dētu dzīvnieku.

Kad firsts Dellons uzturējās Kuranurā, apmēram

septiņpadsmitā gadu simteņa vidū, kādu viņa sekretāru

sadzēla briļļu čūska. Sakosto nogādāja pilsētā reizē ar

čūsku, kas atradās kādā traukā. Par šo nelaimes gadīju-

mu firsts bija ļoti nobēdājies un lika atnākt brāminiem,
kas čūskai aizkustinošā kārtā ieskaidroja, ka ievainotā

rakstveža dzīvība esot valstij ļoti svarīga. Tādam ieskaid-

rojumam pievienojās arī vajadzīgie draudi, čūskai pa-

skaidroja, ka viņu sadedzināšot uz tā paša sārta ar slim-

nieku, ja viņas dzēlienam sekošot nāve, bet dievišķais
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dzīvnieks nebija pierunājams, un rakstvedis nomira. Dzi-

ļas skumjas pārņēma firstu; īstā laikā tomēr viņam ra-

dās domas, ka varbūt mironis ar kādu slepenu grēku ir vēr-

sis uz sevi dievu dusmas un čūska ir tikai izpildījusi dievu

pavēli. Tādēļ čūsku viņas traukā atnesa mājas priekšā, te

palaida brīvībā un zemu klanoties lūdza no tās piedošanu.
Kad kāds Malabaras iedzīvotājs savā mājā atrod indī-

gu čūsku, viņš to laipni lūdz iziet laukā, ja tas nelīdz, viņš
tai sniedz ēdienu, lai viņu izviļinātu laukā, un ja viņa arī

tad vēl neiet, tad viņš atsauc kādas savas dievības svētos

kalpus, kas, protams pret attiecīgu atlīdzību, čūskai to

liek pie sirds. Pēc Fair c r a ziņām, hindu ieskati līdz

šai dienai nav grozījušies, vismaz pie visām kastām nē.

Daudzi hindu nekādā gadījumā nenogalina briļļu čūsku.

Ja viņi to atrod savā mājā, viņi apietas ar to mīļi un ap-
mierina viņu, cik vien tas ir viņu spēkos, baro un apsargā

viņu, itkā viņai nodarītais ļaunums varētu nest mājai ne-

laimi. Gadījumā, ja bailes no bīstamā un ļaunā ciemiņa
pārvar māņticīgo dievināšanas kāri, vai varbūt čūska pat
ir nonāvējusi kādu mājas iemītnieku, tad čūsku liek sa-

ķert, bet arī tad apietas ar viņu uzmanīgi un cienīgi, no-

gādā viņu kādā attālā neapdzīvotā apgabalā un palaiž viņu
tur brīvībā mierīgi staigāt savu ceļu tālāk.

Ar tādu tautu čūsku dīdītājiem, saprotams, ir viegli
iztikt. Aklais pūlis šo dīdītāju mākslas noteikti tur par
burvībām. Katrā ziņā nav noliedzams, ka dīdītāji apietas
ar bīstamiem dzīvniekiem tā, ka arī neticīgais eiropietis
ir spiests augsti cienīt viņu veiklību. Bet viņu māksla pa-

matojas vienīgi uz čūskas dabas un īpatnību sīkas pazīša-
nas. Dažos aprakstos viņu autori apgalvo, ka kobrai tāpat
kā aspisam, viņas Ēģiptes māsai, pirms lietošanas, pro-
tams, izlaužot indes zobus, un tādēļ čūskas kodiens neva-

rot kaitēt. Bet šo inskatu uz noteiktāko apstrīd jau De-

vi (Davy), un jaunākie novērotāji viņam pilnīgi piekrīt.
Var gan atgadīties, ka dīdītāji izlauž čūskām zobus, bet

parasti tomēr kobrai viņas nāvīgie ieroči ir un viņa tā tad

tos var izlietot, jo arī dresūra viņu gan neaizkavēs to da-

rīt. Tāda dresūra katrā ziņā notiek, bet viņa, protams,
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neiemāca dzīvniekam atturēties no dzelšanas, un tikai dī-

dītāja izveicība un uzmanība to nodrošina no briesmām,

kuras viņš, ja arī ne vienmēr, izaicina pārdrošā kārtā.

Dažs labs no šiem cilvēkiem pazaudē caur briļļu čūsku sa-

vu dzīvību. ~čūsku dīdītājs," stāsta Devi, «kairina

kobru ar sitieniem vai ātrām draudošām rokas kustībām

un tad atkal apmierina viņu ar savu balsi, ar lēnām riņķo-

jošām rokas kustībām un maigu glaudīšanu. Ja tā sanik-

nojas, viņš veikli izvairās no viņas uzbrukuma, un rotaļā-

jas ar viņu tikai tad, kad viņa ir apmierinājusies. Tad

viņš tuvina dzīvnieka purnu savai pierei, tad viņš to velk

pār seju. Tauta tic, šis vīrs patiešām protot burt un tādēļ
varot bez briesmām ar čūsku tā apieties', izglītotais turpre-

tim smejas un tura dīdītāju aizdomās par krāpšanu, jo pēc

viņa domām kobrai ir izrauti indes zobi, bet maldās, un

tautai ir taisnība. Es esmu šādas čūskas izmeklējis un

atradis viņu zobus neaizkārtus. Dīdītāji tiešām prot burt,
kaut gan ne pārdabīgi, bet ar uzticēšanos un drošsirdību.

Viņi pazīst šo čūsku paradumus un tieksmes, zin, cik ne-

labprāt viņas lieto savu nāvīgo ieroci un ka viņas kož tikai

tad, ja tās iepriekš daudz kaitina. Kam piemīt šo cilvēku

paļāvība un izveicība, var viņu rotaļu arī atdarināt, un es

to esmu darījis vairāk nekā vienu reizi. Dīdītāji var rota-

ļāties ar ikvienu cepuru čūsku, lai tā būtu tikko saķerta
vai ilgi turēta iesprostota, bet viņi to neuzdrošinājās ne ar

vienu citu indīgo čūsku." Devi ieskatu pēc Tennenta,

bēdīgā kārtā Ceilonā apstiprināja kāda šī dīdītāja nāve;

šis dīdītājs ar savām izrādēm bija ieguvis neparastu pār-

drošību čūsku dresūrā, bet viena no tām viņam iedzēla

krūtīs un viņš nobeidzās vēl tanī pašā dienā.

R o n d o (Rondot) sniedz ļoti dzīvu čūsku apburšanas

tēlojumu. ~Ap pulkstens sešiem vakarā uznāk uz borta

kāds indiešu mākslu rādītājs. Viņš ir trūcīgi ģērbies, bet

kā izšķirības zīmi nes trim pāva spalvām pušķotu turbānu.

Maisos viņš nēsā sev līdz kaklu saites, amuletus un līdzī-

gas lietas, seklā groziņā kobru. Viņš ierīkojas uz priekš-

klāja, mēs apmetāmies uz pakaļklāja soliem. Matroži no-

stājas visapkārt.
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Kurvīti noliek zemē un viņa vāciņu noņem, čūska

guļ dibenā saritinājusies, čūsku dresētājs zināmā attālu-

mā no viņas notupjas zemē un sāk uz kāda klarinetei līdzī-

ga instrumenta spēlēt stieptu, žēlu, vienmuļu meldiju.

Čūska drusku paceļas, izstiepjas un izceļas gaisā. Izska-

tās, itkā viņa būtu nosēdusies uz savas astes, kas vēl ir

kopā saritinājusies. Kurvi viņa neatstāj. Pēc brītiņa vi-

ņa rādās būt nemierīga, mēģina izpētīt vietu, kur tā at-

rodas, paliek kustīga, atloka un izpleš savu vairogu, paliek

dusmīga, vairāk pūš kā šņāc, dzīvi kustina mēli un vairā-

kas reizes spēcīgi sviežas uz dresētāju, itkā gribētu tam

dzelt, pie kam viņa atkārtoti metas gaisā un taisa neveik-

lus lēcienus. Jo vairāk viņa kustina savu vairogu, jo vai-

rāk tā to izpleš. Dresētājs nepārtraukti vērš acis uz viņu
un uzlūko to ar dīvainu stīvu sastingumu. Pēc desmit līdz

divpadsmit minušu ilga laika čūska liekas būt jau mazāk

uztraukta, pamazām apmierinājās un beidzot šūpojas, it

kā viņa spētu uzņemt pamazām vājāku topošo meistara

muziķu, pie tam tomēr viņa vienmēr vēl ārkārtīgi dzīvi

šauda mēli. Liekas, ka pamazām viņas stāvoklis pāriet

miegainā reibumā vai sapņainā svētlaimībā. Viņas acis,
kas, likās sākumā vēlējās dresētāju iznīcināt, stīvi un ne-

kustīgi, zināmā mērā apburti noraugās viņā. Hindu izlieto

šo čūskas apstulbuma acumirkli savā labā, lēnām viņai tu-

vojās, nepārtraucot savu spēli un spiež tad pret viņas gal-
vu papriekšu savu degunu, tad savu mēli. Tas neilgst il-

gāk par acumirkli, bet tanī pašā acumirklī čūska atgūst

samaņu un trakā niknumā metas uz dresētāju, kas tikko

pagūst atrauties atpakaļ pienācīgā attālumā.

Kad vīrs ir pabeidzis savu spēli, ierodas kāds kuģa
virsnieks un arī vēlas redzēt kā hindu uzspiež savas lūpas
uz dzīvnieka zvīņotās galvas. Nabaga vīrs no jauna uz-

sāk savu vienmuļo meldiju un vērš atkal savu stingušo ska-

tienu uz kobru. Viņa pūles tomēr ir veltas, čūska atrodas

ārkārtīgā uzbudinājuma stāvoklī, nekas uz viņu neiedarbo-
jas. Viņa grib atstāt kurvīti un tas ir jāapklāj.

Mēs apšaubām, ka kobrai vēl ir viņas indes zobi un ka

hindu tēlotās bailes no viņas ir patiešām pamatotas. Tā-
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dēļ mēs pieprasām, lai vīrs liek iedzelt divām vistām un

apsolām par to vienu spāniešu piastru. Viņš ņem melnu

vistu un tur priekšā čūskai. Viņa līdz pusei izceļas, vienu

acumirkli aplūko vistu, iedzeļ un palaiž viņu vaļā. Vistu

neaiztur un tābailēs bēg. Sešas minūtes vēlāk (sekojot ar

pulksteni rokā) putns sāk vemt, izstiepj kājas un nobei-

dzas, čūskai tura priekšā otru vistu, viņa kož tai divas

reizes, un vista nobeidzas pēc astoņām minūtēm."

Grafs Kārlis fon Gercs (Kari von Gortz) savā

ceļojumā ap zemes Podi apraksta čūsku dresūru drusku

citādi. Briļļu čūskas, ar kurām dresētāji spēlējās viņa
priekšā Madrasā, tāpat gulēja kopā saritinājušās seklos

kurvjos, bet trupas vadonis ņēma tās vienu pēc otras aiz

galvas, nolika viņas brīvi zemē un tikai tad sāka izvilināt

no savas brīnišķīgās klarinetes, kuras galā bija piestipri-
nāts mazs ķirbis, ausis plosošās skaņas. Dzīvnieki izcēla

galvas un kaklus, skatījās viņam stīvi sejā un plati izplēta
savu kaklu bez kādām citām tālākām kustībām. Tagad
vīrs viņām turēja dūri galvas priekšā, viņas vēl meta galvu
uz dūres pusi itkā gribētu kost, bet netaisīja muti vaļā.
Ar deguna galu un mēli šis vīrs izdarīja to pašu ko pir-
mais. Viņš nemēģināja apburt ar ciešu skatu, — gluži

otrādi, tas bieži pavirši ķerstīja dzīvniekus un beidzot ap-

tina viņus pat sev ap kaklu, čūskas dejojošā kustība ne-

bija nemaz manāma, viņas izturēšanās skaidri izteica no

vienas puses visu viņas sugai piemītošo ļaunumu un nik-

numu, bet no otras puses arī bailes no dresētāja, un bija

viegli uzminēt, ka apmācīšana notiek liekot viņai dzelt cie-

tus vai sakarsētus priekšmetus. ~Indīgie zobi bija izrauti,

par ko es pats pārliecinājos un ko šie ļaudis arī labprāt
atzinās."

Briļļu čūska tādēļ ir visu šo ļaužu mīlulis, ka viņas
pieņemtais stāvoklis liek tai izskatīties uzkrītošākai kā

jebkurai citai indīgai čūskai, un tas, ka viņu bieži sastop,
nekad neliek čūsku dresētājam nonākt grūtībās. Tām

čūskām, kuras regulāri izlieto izrādēm, gandrīz vienmēr

ir indes zobi izrauti un bez tam izgriezta tā kroka, kurā
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zobi atrodas un no kuras viņi rodas no jauna. Neskatoties

uz to ir jāatzīstas, ka čūsku dresētāji prot ļoti labi apie-
ties arī ar tādām čūskām, kas vēl pilnīgi spēj izlietot savu

dēmonisko spēku. Izveicība, kādu viņi izrāda uzņemot ar

kailu roku no zemes indīgu čūsku, kas steidzas pa biezu

zāli projām, bez kā tā jau tagad viņus ievainotu, un dros-

me, ar kādu viņi vēlāk ar to apietas, ir augstā mērā apbrī-
nošanas cienīga, čūsku dresētāji labi zin kādas briesmas

viņiem draud, un zin labāk par kuru katru, ka nav nevie-

na līdzekļa, ko varētu turēt par pretindi, kaut arī viņi sa-

ka, ka tādi esot un pat tādus līdzekļus pārdod. Bez indī-

gām čūskām viņi vienmēr rāda arī neindīgas, bet nekad

bez svilpes pavadības.
Ar briļļu čūskas ķeršanu un apmācīšanu bez čūsku

dresētājiem nodarbojas arī vēl bramini. Kempfers

(Kampfer) stāsta, kā vajagot apieties, lai čūskām aizdzī-

tu patiku kost. Kādam braminam bija divdesmit divas

čūskas tikpat daudzos māla traukos, kas bija pietiekoši
lieli lai viņām atļautu vajadzīgās kustības, un bija no-

slēdzami ar vāku. Kad laiks nebija par karstu, viņš vienu

čūsku pēc otras izlaida no cietuma un lika viņām ilgāku
vai īsāku laiku vingrināties, skatoties pēc sekmēm, kādas tā

savā mākslā varēja uzrādīt. Tikko čūska bija izlīdusi no

trauka un gribēja aizbēgt, meistars ar dažiemžagariņa si-

tieniem pagrieza viņas galvu uz savu pusi un tanī mirklī,
kad viņa gribēja tam dzelt, viņš turēja tai priekšā trauku,

ar to kā ar vairogu uzķerot dzēlienus. Drīz čūska ieskatīja,
ka ar viņas niknumu neko nevar panākt un aizgāja atpa-

kaļ. Ceturtdaļu vai pat pusstundu ilgi turpinājās šī cīņa

starp cilvēku un čūsku un visu laiku pēdējā ar izplestu
vairogu un dzelšanai gataviem zobiem pastāvīgi sekoja vi-

sām viņas priekšā turētā trauka kustībām. Tā viņa pa-
mazām pieradinājās izcelties stāvus, tiklīdz viņai turēja
priekšā trauku. Vēlāk meistars viņai trauka vietā turēja
priekšā roku, bet čūska neuzdrošinājās mesties uz to, jo
viņa domāja, ka viņai atkal būs jādzeļ mālā. Dresētājs
pavadīja kustības ar savu 1 dziesmu, lai vilšana labāki izdo-

tos. Neskatoties uz visu veiklību un uzmanību viņu tomēr
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varētu ievainot, tādēļ viņš iepriekš lika čūskai iekost kādā

drānas gabalā un tā izlaist savu indi."

Es gribētu atstāt neizšķirtu, cik šis ziņojums satur

patiesības, bet nevaru noklusēt, ka man liekas, ka šis at-

stāstījums ir dibināts tikai uz dzirdētā, bet ne uz perso-

nīgiem novērojumiem. Varētu būt, un, liekas, Devi ziņo-

jums to apstiprina, ka vairoga čūskas vieglāk pieņem mā-

cību kā citas indīgās čūskas, bet es to turu par ļoti apšau-

bāmu, ka dresēšana te varētu būt noderīga. Indijā stāsta

brīnišķīgus nostāstus. „Vai jūs esiet," Skin ne r s rak-

sta Tennentam, „kādreiz dzirdējuši par pieradinātām

briļļu čūskām, kuras sagūsta, pieradina pie mājas un at-

ļauj tām pēc viņu patikas iet un nākt pārējo mājas iemīt-

nieku sabiedrībā? Kāds turīgs vīrs, kas dzīvo Negombo

apkārtnē un pastāvīgi glabā savās mājās ievērojamas nau-

das summas, tura savu bagātību apsardzībai suņu vietā

kobru. Bet tas nebūt nav vienīgs tamlīdzīgs gadījums.
Vēl tikai pirms dažām dienām es par vienu tādu dzirdēju
un pie tam no katrā ziņā uzticama vīra. čūskas staigā

apkārt pa visu māju, baida zagļus, bet nekad nemēģina
ievainot mājas īstos iemītniekus." Vai tādiem ziņoju-
miem drīkst dāvāt uzticību ? Es to apšaubu, kaut arī viņi,

liekas, apstiprina sensenus apgalvojumus. Es viņiem ne-

ticu jo vairāk tādēļ, ka viņu izcelšanās rādās būt visai sa-

protama. Kāds turīgs un izglītots cilvēks, kas prot vien-

kāršo tautu pareizi novērtēt, liek izplatīt tamlīdzīgu pasa-

ku, lai nodrošinātos no nevēlamiem apmeklējumiem un,

varbūt, tura arī patiešām dažas briļļu čūskas, lai savam

izgudrojumam uzspiestu patiesības zīmogu. Tas būs tas

patiesības graudiņš, kas visā stāstā ir atrodams.

Par kobras dzēliena iedarbību ir daudz mēģinājumu
izdarījuši Russels, Džonsons (Johnson), Br e-

t o n s, F a ire r s un citi, kas pietiekoši izceļ, cik šī čūska

ir bīstama. Pēc dzēliena baloži nobeidzas trijās līdz čet-

rās minūtēs, vistas četrās līdz sešās, suņi divdesmit minū-

tēs līdz vairākās stundās. Cilvēki mocījās vairākas stun-

das ilgi:, kamēr nomira. Džonsons atrada, ka inde zau-

dē vairāk un vairāk savu nāvējošo spēku, ja vienai un tai
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pašai briļļu čūskai ar īsiem starpbrīžiem liek dzelt dažādus

dzīvniekus, un domā, ka viņš no saviem mēģinājumiem
drīkstētu secināt, ka inde, uzglabājoties dziedzeros, vien-

mēr pieņēmās spēkā, ka ar lielāku siltumu pavairojas vi-

ņas šķidrums, tāpat arī, ka čūsku spēja nonāvēt dažādos

laikos ir dažāda. Arī Bret o n s atrada, ka vairāki viens

otram sekojoši dzēlieni paliek aizvien vājāki. Viņš pie-

spieda kobru iedzelt astē tā sauktai ūdens čūskai. Pēc

pusotras stundas sakostā vairs nespēja lietot sadzelto

vietu, pamazām gura un nobeidzās pēc divām stundām un

15 minūtēm, bez kā pie tās būtu nomanāmas citas parā-

dības, ka tikai nepārtraukta gaisa kampšana. Trusītis,
kuram tā pati čūska tieši pēc tam iedzēla ciskā, izrādīja

nespēku un vājumu, viņam uznāca viegli krampji un tās
nobeidzās pēc 11 minūtēm. Kāds pēc tam sadzelts balo-

dis nobeidzās pēc 27 minūtēm, otrs tikai pēc vienas stun-

das un 11 minūtēm, trešais pēc trim stundām un 42 minū-

tēm, pie ceturtā vairs nekādas saindēšanās pazīmes nebija
manāmas un arī piektais necieta no dzēliena. Tā pati kob-

ra ievainoja citas indīgās čūskas, bez kā parādītos jeb kā-

das indes iedarbības sekmes.

Fairers trīs gadus nepārtraukti ir izdarījis visap-
tverošākos mēģinājumus, lai noskaidrotu, kā parādās In-

dijas čūsku un īpaši briļļu čūskas indes iedarbība, šiem

mēģinājumiem izlietoja galvenā kārtā suņus un vistas,
bez tam zirgus, ragu lopus, kazas, cūkas:, kaķus, cibetka-

ķus, mungo, trušus, žurkas, milanus, gārņus, ķirzakas, ne-

indīgas un indīgas čūskas, vardes, krupjus, zivis un glie-

mežus, un visus novērojumus rūpīgi pierakstīja. No vi-

siem ziņojumiem ir secināms, tik daudz, ka briļļu čūskas

inde iedarbojas uz visiem dzīvniekiem, ar kuriem izdarīja

mēģinājumu, un ka iedarbība ir ļoti strauja, pa lielākai da-

ļai arī ārkārtīgi ātra un beidzot, ka visdažādākās dabas

pretindēm nav vai nu nekādu sekmju, vai ari sekmes ir

ļoti niecīgas', un ka dzēlieni, kas ķer lielāku asinstrauku,
ir katrā ziņā jātura par nāvīgiem.

Indieši zin stāstīt par diezgan lielu plēsīgo zīdītāju
skaitu, pirmā kārtā par mungo un par dažādiem plēsīgiem
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putniem, ka tie cītīgi medījot indīgos rāpuļus. Kā ievē-

rības cienīgs ir jāpiemin vēl tas apstāklis, ka visur tur ir

novērota čūsku pavairošanās', vai vismaz domā, ka viņa ir

novērota, kur cītīgi medīja pāvus un citas meža vistas un

tā šo putnu skaitu stiprā mērā samazināja. No tā tad bū-

tu secināms, ka šīs lielās un lepnās vistas ar briļļu čūskām

apietas tāpat kā mūsu mājas vistas ar krusta odzi. Ap-

galvo arī, ka Ceilonā brieži iznīcinot daudz čūsku: viņi

pēkšņi lēcot tām virsu ar visām četrām kājām un nonāvē-

jot čūskas tās samīdīdami.

šausmīgi lielais nelaimes gadījumu skaits nesen ir

pamudinājis angļu iestādes pielietot nopietnākus līdzekļus
indīgo un galvenā kārtā briļļu čūsku iznīcināšanai. Par

laimi ne visi hindu domā tā, kā tas augšā ir teikts, daudzi

pie zemākām kārtām piederīgie, gluži otrādi, nodarbojas

gandrīz vienīgi ar indīgo čūsku gūstīšanu vai nogalināša-

nu, vieni, lai viņas dresētu, otri, lai ar sagūstīšanu vai no-

galināšanu iegūtu iestādēm uzrādītu čūsku četras annas

(vācu naudā četrdesmit astoņus pfeniņus) lielu atlīdzību

un izdeva vienā vienīgā apriņķī ne mazāk kā 1961 rūpiju.
Kad atalgojumu pazemināja uz divām annām, iesniegto
čūsku skaits pēkšņi kritās, tā kā 1859. gadā bija jāizdod
tikai 124 rūpijas tanī pašā apriņķī, 1860. pat tikai div-

desmit septiņas, bet 1861. tikai vienu vienīgu rūpiju, jo
neviens negribēja par niecīgo naudu — divām annām —

likt uz spēli savu dzīvību. 1862. gadā atkal paaugstināja

atalgojumu uz četrām annām, un tūliņ atkal ļaudis devās

ķert čūskas, tā kā jau pirmā dienā nodeva četrdesmit sep-

tiņas, otrā septiņdesmit, vēlāk ikdienas ienāca 118 indīgo
čūsku. Divdesmitā oktobrī ierēdnis ziņoja, ka no 29. mai-

ja līdz 14. oktobrim (1862. gadā) tikušas nogalinātas ne

mazāk par 18.423 čūskām, jeb 110 čūsku katru dienu, un

pieprasīja no jauna desmit tūkstošus rūpiju lielu summu,

lai varētu arī turpmāk izsniegt atalgojumu, bet tanī pašā
laikā viņš lika priekšā pēdējo atkal pazemināt uz divām

annām. No 15. oktobra līdz 7. decembrim ražīgums pie-

auga tik ievērojami, ka tika nodotas 26.029 čūskas jeb
ikdienas caurmērā vairāk kā 443. Kad valdības galva iz-
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teica savu izbrīnēšanos par to, ka taisni aukstā ziemā ir

saķerts tik daudz čūsku, viņam to izskaidroja vienkārši

un'pareizi ar čūsku ķērēju skaita pieaugumu un piedzīvo-

jumiem, kādus pēdējie pamazām bija ieguvuši.

Tādas pat izrādes, kādas sniedz Indijas čūsku dresē-

tāji, var redzēt ikvienā svētku dienā Kairas atklātos lau-

kumos. Dobji, tomēr skanīgi toņi, ko rada ar kāda liela

gliemežvāka palīdzību, piegriež ļaužu uzmanību vīram, kas

patlaban taisās sniegt „uzvarām bagātās galvaspilsētas un

pasaules mātes" dēliem un meitām kādu augstākā mērā

patīkamu izrādi. Drīz ap ~haui" apkārt ir noslēdzies

loks, un izrāde iesākās. Noskrandājies zēns izpilda jok-
dara lomu un uzstājās ar neveikliem, rupjiem un vienkār-

šiem jokiem, kurus lielākā skatītāju daļa uzņem ne tikai

ar pilnu saprašanu, bet atrod viņos pat patiku. Kāds mē-

teļa paviāns izrāda savu mākslu, un izrādes rīkotāja pa-

līdze uzsāk ievākt niecīgo atalgojumu mazvērtīgu vara

naudas gabalu veidā. Jo brīnišķīgākais vēl nāks: vīrs, ku-

ru daudzi aplūko ar bijību, savu neapšaubāmo burvību rā-

dīs atklātībai tikai pēc visa cita.

Rosīgi skraida un lēkā izrādes rīkotājs, jokdaris un

pērtiķis viens caur otru un viens otram pāri, parausta kādu

priekšmetu, vai pienes klāt kādu citu. Pēdīgi haui sa-

tver vienu no saviem ādas maisiem, kuros viņš uzglabā
visas savas lietas, iemet viņu riņķa vidū, atraisa saiti, kas

maisu līdz tam turēja kopā, gliemežvāka vietā ņem „su-

maru", kādu instrumentu, kuru ir izgudrojuši mūzikai nai-

dīgi dēmoni, un sāk spēlēt savu vienmuļo meldiju. Maisā

kaut kas sāk kustēties, lien aizvien tuvāk un tuvāk cauru-

mam, un beidzot ir saskatāma mazā, olveidīgā čūskas gal-
va. Galvai seko kakls un ķermeņa priekšējā daļa. un tik-

līdz tā ir brīva dzīvnieks pacēlās taisni tāpat kā briļļu
čūska, pilnīgi izlien laukā no maisa un tagad lēni kustas

uz priekšu un atpakaļ kādā aplokā, kuru dresētājs čūskai

zināmā mērā ir noteicis, pie tam viņa mazo galviņu lepni
šūpo uz paplašinātā kakla un seko ikvienai vīra kustībai

ar spīdīgām acīm. Vispārējas šausmas pārņem sapulcē-
jušos, jo katrs zin, ka šī čūska ir „haje", no kuras pama-
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toti baidās, bet neviens gan neturēs par iespējamu, ka

dresētājs bez bailēm drīkst smieties par viņas dusmām,

jo viņš ir bijis tik gudrs izlaust viņai tās indīgos zobus.

Haui Viņu groza un loka, kā to dara pie mums zvēru būdu

īpašnieki, lai parādītu, cik viņa ir pieradusi, satver viņu

pie kakla, apspļauda to, vai apslaka viņu ar ūdeni un ska-

tītājam nemanot pēkšņi paspiež kādā vietā viņas pakausi.

Tanī pašā acumirklī čūska izstiepjas visā savā garumā,

un senā teika kļūst patiesa un saprotama. „Ārons meta

savu zizli faraona priekšā un viņa kalpu priekšā, un zizlis

palika par čūsku. Tad faraons ataicināja gudros un burv-

jus, un ēģiptiešu burvji izdarīja tādas pašas burvības, ik-

viens no viņiem nosvieda savu zizli un tie palika par

čūskām."

Čūska, ar kuru Mozus un Ārons, tāpat kā šodien haui,

izdarīja savas burvības faraona priekša, ir ļoti slavenā

grieķu un romiešu aspidu čūska, seno ēģiptiešu ara, ~uz

augšu izslieta", cēluma simbols, kuras attēlu redz iekaltu

tempļos abās pusēs zemes lodei, kuras attēlu Ēģiptes ka-

raļi nesa pie pieres kā savas augstības un valdoņa varas

greznuma zīmi; vēlāk, pārveidojot senēģiptiešu nosauku-

mu, radās ~urejs", zemes lodes ievērojamākā čūska. Man

ir jāatstāj neizšķirts jautājums par to, kas gan tieši ir

pamudinājis dīvaino Nīlas tautu šai čūskai ierādīt tik iz-

cilus vietu citu dzīvnieku starpā, vai tas ir uzkrītošais stā-

voklis, kādu viņa dažreiz ieņem, vai labums, kādu viņa
atnes zemkopjiem iznīcinot žurkas un peles, vai briesmīgā
indes zobu iedarbība.Par aspidu zin drusku stāstīt gandrīz
ikviens romiešu vai grieķu rakstnieks, par viņas dzīvi un

darbību, par godu, kādu tai parādīja, un par to, kā viņu
izlietoja. Bet, zināms, gandrīz katrs apvieno patieso un

nepatieso, novēroto un izdomāto.

Ureja čūska, aspida, haje jeb Ēģip-
tes ibriļ ļ v čūska (Naja haje) pārsniedz lielumā

vēl drusku savu Āzijas radinieci, jo pieauguša dzīvnieka

garums ir pilnīgi divi metri. Kas attiecas uz krāsu, tad

par viņu ir tikpat maz iespējams teikt kaut ko vispārīgu,
kā par Indijas briļļu čūskas krāsu. Lielākā daļa un it
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īpaši Ēģiptē dzīvojošās čūskas, izskatās virspusē vienmē-

rīgi salmu dzeltenas, apakšpusē gaiši dzeltenas, tomēr vi-

ņām kakla apgabalā ir vairākas tumšākas dažāda platuma

šķērsšvītras, kas iet pār dažiem vairogiem. Bet ir arī

paveidi, kas uzrāda augšpusē visas nokrāsas no salmu dzel-

tenas līdz melni brūnai un arī apakšpusē visdažādākās

krāsas.

Pieņemot, ka visas aspidu čūskas jāpieskaita vienai

sugai, par bīstamā dzīvnieka izplatības apgabalu ir jātur
visa Āķrika. Nīlas zemēs piemērotās vietās šī čūska ir

ļoti bieži sastopama. Dienvidaustrumāfrikā un Kapzemē

viņa ir parasta. Rietumu krastā viņa netrūkst nekur. Āf-

rikas vidienē L i vi n g s ton s viņu ir atkārtoti novērojis
vai dzirdējis par viņu runājam. Viņas uzturēšanās vietas

ir dažādas. Ēģiptē, kur koku nav, viņa apdzīvo laukus un

tuksnesi, uzmeklējot savas slēptuves starp gruvekļiem un

lauku akmeņiem, vai arī iemitinoties lēcējpeles alā. Sudā-

nā un pie Labās Cerības raga viņa uzturas mežā un stepē,
kur dažādi mazi zīdītāji viņai visur pagatavo mājokli, vai

arī to viņai sniedz alām bagātas koku saknes. Kalnos,
no kuriem viņa nebūt neizvairās, tā atrod pietiekoši daudz

slēptuvju zem lielākiem akmeņu bluķiem vai pat biezā augu

kārtā, kas te sedz zemi. Nekur viņa nav reta tomēr viņu
nesastop tik bieži, kā to gribētu cerēt. Es viņu esmu no-

galinājis dažādu tempļu tuvumā, mūža mežā un arī Abe-

sinijas augstienē, es vismaz pieņemu, ka kāda divus met-

rus gara, indīga čūska, kuru es Bogosas zemē ar skrošu

šāvienu nonāvēju, neskatoties uz krāsas novirzību, bija
mūsu aspida.

Jāatzīmē, ka kolonisti pie Labās Cerības raga un nē-

ģeri rietumu krastā apgalvo, ka aspida izspļaujot indi un

ar to varot apdraudēt uzbrucēju. Gordons Kam-

min g s (Cumming) apgalvo, ka viņš pats esot reiz kritis

tādā nelaimē un ka viņam tādēļ esot bijis jāizcieš veselu

nakti visstiprākās sāpes. ~Aspidu čūskas", man raksta

Reichenovs, ~Zelta krastā ir ļoti bieži sastopamas. Viņas
apdzīvo jauktās stepes un izvairās no bieza meža. Pus-

dienas karstumā viņas labprāt izlien laukā uz ceļa lai tur
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sildītos. Ja tad kāds viņām uzduras, viņas izceļas stāvu,

šņāc, uzpūš kaklu un spļauj uz miera traucētāju vienu

metru tāļu kādu šķidrumu, pie kam viņas, kā liekas, vien-

mēr mērķē uz acīm. šī šķidruma daudzums rādās būt

diezgan ievērojams, jo čūskas bieži spļauj vienu pēc otras

trīs reizes un beidzot sula viņām pil laukā no mutes. Pēc

Zelta krasta misionāru un iedzimto domām, sekas no šo

siekalu iekļūšanas acī ir akluma iestāšanās. Es gribu pie-

zīmēt, ka arī E f f c 1 dts ziņo par līdzīgiem pie klaburu

čūskām izdarītiem novērojumiem, bet tanī pašā laikā ap-

liecina, ka šīs siekalas, kas var būt samaisītas ar indi, ne-

var nekā citādi iedarboties uz ragādām. kā kaut kurš cits

kodīgs šķīdums." Tāpat kā Reichenovs, par ureja čūskas

spļaudīšanos man stāsta F a 1k c n š te i n s, un, liekas, ka

viņš to tura par ļoti parastu parādību.
Kas attiecas uz kustības veidu, tad tur, kā liekas, haje

ir pilnīgi tādā pati kā briļļu čūska. Arī viņa ir veikla uz

zemes, iet bieži un labprāt ūdenī, peld ļoti labi un kāpelē
kā viņas radinieki.

Aspidas laupījums ir visādi mazi dzīvnieki, it īpaši
lauku peles, skrejpeles un lēcējpeles, uz zemes dzīvojošie

putni un viņu mazuļi, ķirzakas, citas čūskas, vardes un

krupji, skatoties pēc vietas un izdevības.

Ikviens ēģiptiešu čūsku dresētājs sagūsta sev pats
viņa izrādēm vajadzīgās aspidas un pie tam ļoti vienkāršā

kārtā. Apbruņojies ar garu resnu mimozas koka spieķi,
tā saukto nabutu, viņš apmeklē daudzapsološas vietas un

tur pārmeklē visas noderīgās paslēptuves, līdz viņš ierauga

aspidu. Vienā spieķa galā viņš ir piestiprinājis lupatu

saišķi un to nu tura čūskai priekšā, tiklīdz tā draudoši iz-

ceļas un taisās no aizstāvēšanās pāriet uzbrukumā. Viņa
nikni kož lupatās, un tanī pašā acumirklī ķērējs met ātrā

kustībā spieķi atpakaļ, mēģinot viņai izlaust zobus. Bet

nekad viņš neapmierinājās ar vienu mēģinājumu, bet

gan muļķo un kaitina čūsku tik ilgi, kamēr tā ir daudzas

reizes kodusi, noteikti pazaudējusi indes zobus un arī pil-
nīgi nokususi. Tagad viņš ar spieķi piespiež viņas galvu
cieši pie zemes, uzmanīgi tuvojas, satver viņu pie kakla,
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spiež viņu pazīstamā vietā uz pakauša, noved viņu zināmā

krampjainā sastinguma stāvoklī un pārmeklē beidzot viņas

muti, lai redzētu, vai indes zobi patiešām ir izrauti. Arī

viņš ļoti labi zin, ka šie ieroči paši no sevis atkal atjau-

nojas un viņš nekad nepiemirst laiku no laika atkārtot

veco rotaļu.
Par iepriekšējā apraksta patiesību es pats esmu pār-

liecinājies no saviem novērojumiem. Kad mēs uzturējā-

mies Fajumā pie Mērisa ezera, kādu dienu mūsu dzīvoklī

ieradās kāds haui un apgalvoja, ka tur esot iemetušās

čūskas un viņš esot atnācis tās aizdzīt. Es viņam atbil-

dēju, ka mēs to paši esam izdarījuši, bet ka mēs labprāt

atļautu viņam izrādīt savu mākslu. Tūliņ viņš attaisīja

vaļā līdzatnesto čūsku maisu un lika mūsu istabā dejot
sešām līdz astoņām aspidu čūskām. Tad es viņam lūdzu

atnest man kādas, kurām vēl būtu viņu indes zobi, jo es

zinu, ka tām, kuras mēs redzam savā priekšā, minēto zobu

vairs nav. Viņš karsti apgalvoja pretējo, līdz mēs viņam
stādījāmies priekšā par čūsku dresētājiem no Frankista-

nas*), eiropiešu zemes, tā tad zināmā mērā par viņa amata

biedriem. Tā laime, kuru es esmu izbaudījis, apmeklējot
kaut kādu zvēru būdu, proti, ka ar mani apgājās ar lielāko

uzmanību un sauca par ~kolēģa kungu", uzsmaidīja man

ar šinī gadījumā. Mūsu haui izteiksmīgi mirkšķināja acīm

un atkārtoja dažas parastas izrunas par „dzīvot un dzīvot

ļaut," par likteņa bardzību, maizes peļņas grūtībām, muļķa
tautu, ēzeļu dēliem, ēzeļu bērnu bērniem, bērnu bērnu bēr-

niem un pēcnācējiem (zem šiem nosaukumiem viņš saprata
savus augsti cienījamos izrāžu viesus) un tā tālāk, beidzot

arī apsolīja, laikam gan vairāk cerēdams uz apsolīto atal-

gojumu, nekā aiz amata brālības cieņas, atnest man, eiro-

piešu čūsku dresētājam un viņa draugam, slavenam ārstam

lielu haje ar indes zobiem. Jau nākošā dienā viņš atkal

ieradās mūsu istabā ar pazīstamo ādas maisu uz pleciem,
nolika maisu uz grīdas, attaisīja viņu vaļā bez niekošanās

un ārkārtīgi uzmanīgi, un nu gaidīja uz čūskas parādīša-

*) Frankistana — Francija.
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nos. Graciozā galviņa parādījās, bet tikko dienas gaismā

bija parādījies tik daudz no ķermeņa, ka haje varēja pa-

likt par „ara", viņš ar spieķi to piespieda pie zemes, ar

labo satvēra viņu aiz pakauša, ar kreiso saņēma ķermeņa
vidu līdz ar viņu ietinošo ādas maisu, un nu atverot čūs-

kas muti, mums rēgojās pretīm abi veselie indes zobi. „Tā,

mans brāli." viņš teica, „mans vārds ir taisnības vārds,

mana valoda ir bez viltus. Es viņu saķēru, šo bīstamo, bez

kā būtu viņai kaitējis. Dievs, tas visvarenais ir liels, un

Muhameds ir viņa pravietis."
Vienu minūti vēlāk haje peldēja kādā ar spirtu pildītā

resnā pudelē un velti nopūlējās izgrūst laukā viņas aiz-

bāžņi. Likās, ka minūtēm ilgi spirts neatstāj uz viņu ne-

kādu iespaidu, bet pēc ceturtdaļstundas viņas kustības pa-

lika gurdenākas un pēc otras ceturtdaļstundas viņa gulēja
bez kustībām kopā saritinājusies trauka dibenā.

Aspida bieži nokļūst dzīva Eiropā, bet parasti arī tikai

ar izrautiem indes zobiem un tad pa lielākai daļai nobei-

dzas, kaut gan viņa vieglāk par citām čūskām panes gūst-

niecību, drīz ņem pretīm barību un pamazām patiešām sa-

mierinājās ar savu likteni. lesākumā gan viņa, zināms, kad

kopējs tuvojas viņas krātiņam, vienmēr taisa ~ara" un pa-

liek savā izslietā stāvoklī stundām ilgi, bet vēlāk tomēr vi-

ņas ātrsirdība mazinājās, kaut gan ar savu kopēju viņa ne-

kad nenodibina draudzīgas attiecības. Aspidas, kuras Ef-

feldts turēja sagūstītas, kaut viņām nebija indes zobu,
drīz gāja pie ēdiena, ķērās no sākuma pie dzīvām, vēlāk

pie beigtām pelēm un putniem, labāk ēda zīdītājus kā put-

nus, negribēja rāpuļus un abiniekus, vismaz tiem neuzbru-

ka un izrādīja savu riebumu pret viņiem ar to, ka aizgāja
projām, kad tie viņām staigāja apkārt. Likās, ka ūdens

viņu labklājībai ir nepieciešams: viņas kārtīgi mazgājās
un ar redzamu labpatiku kavējās savā peldu traukā stun-

dām ilgi. Apmēram pēc gada viņu indes zobi bija atkal

izveidojušies un ar viņām tad bija jāapietas ar lielāko uz-

manību, jo viņu uzbrukumi norit neparedzēti un zibeņa
ātri, viņas arī galvu met apbrīnojami tālu uz priekšu vai

uz augšu.
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Cik grūti ir norobežot čūsku nodaļas, tik viegli ir pazīt

un atšķirt no visām citām čūskām jūras čūskas

(Hvdrini): viņu airaste ir tik raksturīga iezīme, ka tās

nav iespējams samainīt ar citām. Pavirši salīdzinot liekas,

ka viņas ir līdzīgākas zušveidīgām zivīm nekā citām čūs-

kām. Viņu galva ir samērā maza, viduklis īss, savā priekš-

daļā gandrīz veltenisks, tālāk uz pakaļpusi no sāniem kopā

saspiests, aste ļoti īsa un līdzīga vertikāli noliktai airei.

Nāsis atveras purna augšpusē lielos deguna vairogos, ma-

zajām acīm ir apaļa zīle. Galvu vienmēr apklāj lieli ne-

vienmērīgi vairogi, ķermeni mazas zvīņas, kuras arī apakš-

pusē tikai izņēmuma kārtā izveidojas par vairodziņiem.
Zobi sastāv no īsiem rievainiem indes zobiem, kuriem ie-

pakaļ pierindojas vēl zināms skaits mazāku viegli rievainu

zobu; apakšžoklis visā savā garumā ir vēl apbruņots ar

stipriem ķeramiem zobiem.

Zinātnes jūras čūskām nav nekā kopēja ar to teiks-

maino nezvēru, kas gan nespokojas jūrā, bet laiku pa lai-

kam kuģinieku galvās un līdz ar to arī kārtēji dienas laik-

rakstos. Neviena vienīga no viņām nesasniedz garumā
četrus metrus, jau tādas, kas ir divus vai divus un pus

metrus garas, pieskaitāmas retām parādībām. Starpība

starp atsevišķām ģintīm ir maza, starp atsevišķām sugām

vēl mazāka.

Ļoti pilnīgai uzbūvei atbilst uzturēšanās vieta un dzī-

ves veids, tā kā šī dzimta ikvienā ziņā uz ārieni parādās
kā ļoti labi norobežota grupa. Visas jūras čūskas, kā to

viņu vārds saka, dzīvo vienīgi jūrā. Viņas mājo Indijas
un Klusā okeānā no Madagaskaras krastiem līdz Panamas

jūras šaurumam, bet it īpaši tanī Klusā okeāna daļā, kas

atrodas starp Dienvidķīnu un Ziemeļaustralijas krastu.

Visas sugas, kā liekas, ir līdzīgas savā dabā, ierašās un

paradumos. Viņu dzīves veidaattēlojums tādēļ nevar iero-

bežoties uz atsevišķām sugām vai ģintīm, bet tam ir jā-
aptver visa dzimta.

No plakanastēm (Platurus) visbiežāk sastopamā
un vispazīstamākā ir rindu čūska (Platurus laticau-

datus). Garumā viņa var sasniegt līdz 1,6 metri, bet pa
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lielākai daļai viņa tomēr ir īsāka. Virspuses pamatkrāsa

ir vairāk vai mazāk dzīvi zilgani vai zaļgani pelēka, apakš-

puses krāsa dzeltenīgi balta līdz gummiguta dzeltenumam.

Zīmējumu izveido divdesmit pieci līdz piecdesmit melni

loki, kas apņem apkārt visu ķermeni, un viens galvas vir-

sus plankums, kuru ar otru šķērsplankumu uz galvas paka-

ļējās daļas un ar tādu pašu katrā pakauša pusē saista kāda

gareniska švītra tādā pat krāsā, iesākdamies pie žoda. Pie

zīmējuma pieder, beidzot, melna mutes kaktu apgabala

švītra, kas tāpat kā galvas švītras asi atdalās no spilgti
dzelteni krāsotā purna. Rindu čūskas izplatības apgabals
ir sākot ar Bengālijas jūras līci līdz Ķīnas jūrai un Jaun-

zēlandes krastam.

No lielā a i r č ū s k v (Hvdrophis), ģints sugu skaita,
kas ir dzimtas kodols, pieminēšanas vērta ir švītrainā a i r-

čūska (Hvdrophis cvanocincta), jo viņa ir viena no vis-

biežāk sastopamām jūras čūskām. Garumā tā var sa-

sniegt divus metrus. Virspuses pamatkrāsa ir olīvu zaļa.

apakšpuses krāsa ir zaļgani dzeltena. Zīmējumu izveido

piecdesmit līdz septiņdesmit melnas šķērsšvītras, kas uz-

rāda daudzas novirzības; pie jauniem dzīvniekiem tās iz-

veido gredzenus, un bieži viņas vēl saista kāda gar vēderu

ejoša līnija vecākiem viņas uz apakšas pusi aizvien vai-

rāk un vairāk pazūd, izplūst vai sadalās plankumos, bet

parasti sniedzas līdz ķermeņa pusei un ķermeņa vidū ir

visplatākās. Izplatības apgabals stiepjas no Ceilonas līdz

Japānas jūrai, šī čūska ir bieži sastopama Ceilonas kra-

stos, Bengālijas jūras līcī un Austrumindijas archipelagā.
Pie pelami d ā m (Pelamis), beidzot, pieder, kā pa-

zīstamākā suga ģints, divkrāsainā jūras čūska

(Pelamis bicolor). Viņas krāsa ir tumši brūni melna,

apakšpuses krāsa ir gaiši brūna, okera dzeltena vai balta.

Abas krāsas, kas savā starpā asi atdalās, ir atšķirtas viena

no otras ar gaišāku līniju, bet astes apgabalā pāriet viena

otrā, tā kā tur rodas švītras un plankumi. Dzīvnieka ga-

rums tikai izņēmuma kārtā sasniedz vienu metru. Div-

krāsainā pelamida ir parastākā un pazīstamākā suga savā

dzimtā, jo viņas izplatības apgabals stiepjas no Otaheiti
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līdz Indijai un no Madagaskaras līdz Panamai. Viņa ir

bieži sastopama Bengālijas, Malabaras, Sumatras, Javas,

Celebesa, Ķīnas un Džeksona Porta krastu tuvumā.

Piedzīvojuši jūrnieki, kas atkārtoti krusto Indijas oke-

ānu un ir pieraduši uzmanīt viņā notiekošās parādības, ie-

skata to par zemes tuvuma pazīmi, kad tie redz jūras čūs-

kas, jo tās tikai izņēmuma kārtā attālinājās no krastiem,

pieaugušās, liekas, vienmēr vēl drīzāk kā jaunās, jo pir-

mās, pēc Kantora, vienmēr saķer daudz biešāk kā ot-

rās. Zināms krasta tuvums liekas būt viņu dzīvei nepie-

ciešams, bet viņas tikpat maz ir krasta dzīvnieki, kā plašu,
bezsalu ūdeņu iemītnieki, kaut ganarī viņām nāktos viegli
tos pārpeldēt. Tikpat noteikti viņas pa laikiem, varbūt

dzimumtieksmes pamudinātas, vairāk kā jebkad tuvojas
krastam. Viņu iemīļotā uzturēšanās vieta ir platie jūras
šaurumi starp salām, varbūt viņu samērā mierīgā ūdens

dēļ. Katrā ziņā viņas dažreiz ir sastaptas arī tālu jūrā,
bet tad tās vienmēr ieskata par pret savu gribu tur no-

kļuvušām, no vētras ar pārspēku tālāk aizdzītām, Līdz

Atlantijas okeānam, cik tas līdz šim ir zināms, vēl nekad

neviena tāda čūska nav nomaldījusies. Dažreiz atgadās,
ka straume čūsku ienes iekšā piekrastes upēs, bet arī tur

viņu mana tikai īsu laiku, jo tā nespēj dzīvot saldā ūdenī.

Russels, Kantors un Fairers novēroja, ka visas

jūras čūskas, kas dzīvas nonāca viņu rokās, nobeidzās di-

vas vai trīs, augstākais desmit dienas pēc viņu sagūstīša-
nas, pat ja viņas turēja sāļā ūdenī. Un arī citi novēro-

jumi pierāda, ka mūsu čūskas tādā pašā nozīmē ir jūras
dzīvnieki, kā vaļi vai okeāna putni, ka tas nespēj dzīvot

ārpus jūras.
Par dzīves veidu mēs, kā tas ir viegli izskaidrojams,

nebūt vēl nezinām pietiekoši daudz. Pretēji šķiras radi-

niekiem, jūras čūskas parasti redz kopā ļoti lielā skaitā,
dažreiz sabiedrībās, kas veselu gabalu pilnīgi piepilda ūde-

ni. Viņas te peld galvas augstu turēdamas, kustēdamās

līdzīgi citām čūskām, bet tālu pārsniedz viņas, vismaz vi-

sas tās sugas, kas ūdenī nedzīvo pastāvīgi, ar to vieglumu,
grāciju un piemīlīgumu, ar kādu viņas šķeļ viļņus. Viņu
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platā airaste, virs ūdens paceltās, ar vārstuli noslēdzamās

nāsis, plaušas ar lielu tilpumu, un pat mazā galva un tievā

velteniskā ķermeņa priekšdaļa vai visa ķermeņa sāniskais

saspiedums! varbūt pat īpatnējās zvīņas, apvienojas, lai

apzīmogotu viņas par augsti attīstītiem jūras plēsējdzīv-

niekiem. Aste, kas daudzām sugām var noderēt arī par

tveramo ierīci, ikvienā ziņā atbilst zivs astei, dzen viņas
bultas ātrumā caur viļņiem, un to viņas izlieto arī par en-

kuru, kad grib atpūsties uz korāļu soliem vai klinšakme-

ņiem; augstu novietotās nāsis ļauj viņām ērti ieelpot gaisu

un viņu lielās plaušas ļauj viņām ilgāk kā pārējām čūskām

uzkavēties zem ūdens, beidzot tievais kakls dara viņām ie-

spējamu droši satvērt laupījumu ar ātru grūdienu uz priek-
šu vai izveicīgu kustību uz sāniem, vismaz to nāvīgi ievai-

not. Visi novērotāji, kas redzējuši jūras čūsku peldam tīrā

ūdenī, vienbalsīgi apbrīno viņu tikpat izveicīgās kā ātrās

kustības. Mierīgā laikā liekas, viņas guļ virspusē itkā ie-

migušas, nav taisni biklas, bet arī nenododas bezrūpīgam
mieram. Dažreiz viņas netraucē pat kāds caur viņām zē-

ģelējošs kuģis, citu reizi tās uztrauc niecīgākais troksnis,
kas viņām liekas būt aizdomīgs, piemērām laivas tuvoša-

nās; viņas iztukšo savas plaušas, nirst lejā dziļumā, un

uzpeldošu gaisa pūslīšu virkne ir viss, kas vēl liecina par

viņu klātbūtni. Ka viņas nogrimst lejā ievērojami dziļi,
to ir pierādījusi viņu vēdera pārmeklēšana; ka viņas zem

ūdens atpiļšas arī ilgāku laiku, tas ir noskaidrots ar no-

teiktiem novērojumiem. Kad uz Bazeļa klintīm, jūras ap-

rīto Giri salu pieliekām gribēja dibināt bāku, pirmo reizi

izceļoties malā starp simtiem un tūkstošiem zivju, kas at-

dzīvina šo klinšu daudzās alas, pamanīja daudz jūras čūs-

ku, starp kurām atsevišķas bija (pusotra metra garas;

viņas gulēja tur atpūsdamās, kopā saritinājušās, un tā

dusmojās par traucējumu, ka nikni koda mietos, ar kuriem

pārmeklēja dobumus. Singalezieši, kas eiropiešu celtņu
meistariem bija par vadoņiem, apliecināja, ka jūras čūskas

ne tikai nāvīgi saindē, bet mēģina savam ienaidniekam

kaitēt arī viņam apkārt aptinoties. Vispār, jaunākie no-

vērotāji ir tanī ziņā vienis prātis, ka šīs čūskas nebūt nav
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slinki vai labsirdīgi, bet gluži otrādi, ļoti izveicīgi, ātr-

sirdīgi un nikni radījumi, kas savā elementā, taisni tāpat
kā indīgās čūskas uz sauszemes, nikni kož ikvienam iedo-

mātam vai īstam ienaidniekam. Samērā ar viņu bezgalīgi
lielo skaitu, tomēr reti atgadās, ka viņas kož cilvēkam,

bet tas atkarājas vienīgi no tā, kā cilvēks izturās viņu
elementā, kā arī no viņu bikluma ikvienā traucējumā.
Seklās vietas, kurās viņas uzturās, tik bieži neapmeklē

zvejnieki, un no piebraucošas laivas, ja arī ne vienmēr,
tad tomēr parasti viņas bēg, bet neuzmanīgiem peldētā-

jiem viņas nereti iedzeļ, un zvejojot, krastmalā izvilktas,

viņas nodarītu lielu postu, ja zvejnieki pilnīgi neapzinātos,
kādas briesmas viņiem draud no neuzmanīgas apiešanās
ar nevēlamo, bieži vien par daudz lielā skaitā iegūtu lau-

pījumu. Visu iedzimto zvejnieku bailes no jūras čūskām ir

pilnīgi pamatotas, jo viņu dzēliens savā iedarbībā pilnīgi

līdzinājās citu rievzobaino čūsku dzēlienam. Par to indiešu

pētnieki, īpaši Russels un Kantors, izdarītos mēģi-

nājumos ir pietiekoši pārliecinājušies, un ja arī Z ī b o 1 d s

(Siebold) novēroja, ka matroži sagūstītas jūras čūskas vil-

ka caur roku, bez kā tās viņiem kostu, tad mums savu-

kārt ir zināms, ka angļu jūrnieki piedzīvoja pretējo un

viņiem dzēliens laupīja dzīvību.

Tāds gadījums notika 1869. gada maijā un attiecas

uz kādu kuģa kapteini, kas ūdenī peldoties tika sadzelts.

Rēta viņam tik maz sāpēja, ka viņš domāja, ka viņam ir

iekniebis kāds krabs. Arī vēlāk viņš nemanīja ne visma-

zākā saindēšanos, ilgāku laiku runāja ar savu draugu, sa-

runājās ar viņa bērniem, spēlēja un dziedāja vispār at-

radās vislabākā gara stāvoklī, un tikai šad un tad sajuta
dīvainu, visam ķermenim pāri skrejošu karstumu; bet tas

viņam drīzāk bija patīkams, nekā apgrūtinošs un viņa
izskatu pārvērta tikai tik tālu, ka viņa draugs piezīmēja,
tas nekad kapteini neesot redzējis tik labā izskatā, kā

šodien. Atgriežoties uz kuģa, apmēram trīs stundas pēc
peldēšanās, mēle tam bija stīva ūn tāpēc runāt nenācās

viegli, un viņš manīja, ka pamazām locekļu stīvums, ko

sākumā tikai drusku juta, arvien pastiprinājās. Viņš
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iedzēra drusku degvīna un aizsūtīja pēc ārsta, kas arī

drīz vien ieradās un parakstīja zāles, bet tikai vēlāk to

kāds burmanietis darīja uzmanīgu uz slimības īsto cēloni.

Pamatīgāk pārmeklējot ievainoto vietu, blakus Achilla cīp-

slai, tuvu pie kauliņa, atrada divi mazus ievainojumus, kas

tikko bija iekaisuši un neizskatījās daudz savādāki kā

odu kodieni. Ārsts nu ķērās pie līdzekļiem, kas pēc viņa
domām varētu līdzēt, lika slimājam bieži dzert degvīnu un

hašišu ; bet nekas vairs nelīdzēja. Kapteinis kļuva arvien

slimāks, un septiņdesmit vienu stundu pēc tam, kad tam

bija iekosts, nomira no saindēšanās. No šī gadījuma un

daudziem mēģinājumiem pie dzīvniekiem jānāk pie slēdzie-

na, ka jūras čūskas savā elementā ir tikpat bīstamas, kā

viņām radniecīgās čūskas uz cietzemes.

Visu jūras čūsku barība, pats par sevi saprotams, sa-

stāv no zivīm un dažādiem vēžiem; pirmās medī pieaugu-
šās čūskas un pēdējos jaunās. Ginters dažādu jūras
čūsku uzšķērstos kuņģos ir atradis mazas zivis gandrīz
no visām dzimtām, kas kopā ar viņām apdzīvo tās pašas

jūras, un starp viņām arī tādas, kas apbruņotas ar ļoti
smailiem un stipriem durstekļiem un citiem asiem ragvie-
las veidojumiem, šāds apbruņojums zivis maz aizsargā
no jūras čūskām, un arī nekavē pēdējās viņas norīt, čūskas

nonāvē savu medījumu ar indi un ne pēc, ne priekš lau-

pījuma nāves neliekas ne zinis par tā apbruņojumu, pēdējā
gadījumā jau tāpēc vien nē, ka viņas visas zivis norij ar

galvu papriekšu. Vecas jūras čūskas ir ļoti rijīgas. Pa-

rasti savas medības tās sarīko virsējos ūdens slāņos, bet

vētras laikā lielākos dziļumos. Pie noķertām jūras čūs-

kām ir novērots, ka viņu aos ir spējīga ievērojami papla-
šināties un savilkties, tā tad savu uzdevumu spēj izpildīt

ļoti dažādos dziļumos. Pilna gaisma, t. i. tāda, kas nav

lauzta caur ūdeni, iedarbojas uz aci tik stipri, ka acu zīle

savelkas kā punktiņa, um dzīvnieks tad neko neredz, kā

to var spriest no viņa neveiklajām kustībām.
Par jūras čūsku vairošanos ilgāku laiku valdīja neno-

teiktība, tikai jaunākā laikā par to ir noteiktas ziņas. Pēc

Kantora novērojumiem, airčūskas pārojas februārī un
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martā; pārošanās laikā tās aptinas viena ap otru un tā

savienojušās peld ilgāku laiku, pie kam peldēšanai vaja-

dzīgās kustības tās izdara pārmaiņus. Par grūtniecības
laika ilgumu Kantors nebija ticis skaidrībā, tomēr viņš
domā, ka tā varētu ilgt septiņus mēnešus. Jaunie čūsku-

lēni olas čaulu pārplēš piedzimstot un no šī laika iesāk

patstāvīgu dzīvi.

Kā jūras čūsku ienaidnieki ir pazīstami Austrumindi-

jas jūras ērglis un haizivis. Pēdējo kuņģos Perons vien-

mēr ir atradis šo mūsu rāpuļu atliekas; ļoti var būt, ka

viņas ir noķertas guļot un, nebaidoties no viņu ģifts zo-

biem apraktas uzbrucēja plašajā rīklē. Liekas, ne mazāk

bīstamas, kā šie briesmīgie jūras laupītāji un laikam arī

citas lielās plēsīgās zivis, viņām ir stiprās vētras, kas tās

bieži vien veselām masām izsviež krastā. Te viņas ir pa-

zudušas, ja kāds labvēlīgs vilnis tās atkal neienes atpakaļ
dzelmē. Cik viņas ūdenī ir veiklas, tik neveiklas un nespē-

cīgas tās ir uz sauszemes. Viņas tikko var vilkties uz

priekšu, tikko pakustināt kādu sava ķermeņa daļu; gan

sākumā tās dusmīgi kož uz visām pusēm, bet ātri nogurst
un tad aizmirst pat lietot savu briesmīgo ieroci. Gaisma

tās padara aklas, neparastā uzturas vieta paņem ne tikai

viņu spēkus, bet, Mekas, arī viņu apziņu. Pēc dažām die-

nām viņas nobeidzas tāpat, kā krasta izmesta valzivs.

Minētiem ienaidniekiem un naidīgiem spēkiem vēl pievie-
nojas cilvēks. Neviens iedzimto zvejnieks neiesviedīs jūrā
atpakaļ čūsku, ko viņš izvilcis savā tīklā līdz ar dažādām

zivīm, bet katrs pūlas iznīcināt viņu pēc iespējas vairāk.

Jūtami zaudējumi gan no tam neceļas viņu starpā, tāpat kā

no visiem citiem viņu sugas ienaidniekiem. Par nožēloša-

nu, jūra viņas sargā labāk, nekā to varētu vēlētiesl
,

un

viņu, ja arī ne uzkrītošā, vairošanās spēja ātri aizpilda
tos robus, ko viņu dzimumam nākas ciest.

Viperu čūskas (Viperidae) ir savā starpā ļoti
līdzīgi veidotas indīgās čūskasl. Viņas raksturo ļoti druk-

nais, dažreiz gandrīz bezveidīgi resnais ķermenis, trīsstū-

rainā, vai labāk sakot, nepareizi četrstūrainā, plakanā gal-
va, kas purna virspusē pārklāta zvīņām vai arī ļoti, dau-
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dzām un mazām, nenoteikti veidotām un sakārtotām plāt-

nītēm. Tāpat raksturīga ir viņu īsā, truli konveidīgā aste,

kas tikai retos gadījumos ir spējīga tvert.

Šīs dzimtas kodolu sastāda odžu (Vipera) ģinta.

kuras raksturīgā pazīme ir šķeltās astes zvīņas, kas sa-

kārtotas divi gareniskās rindās. Visas Eiropā dzīvojošās

viperas pieder pie odžu ģintas.
Kā odžu ģintas un arī visas dzimtas raksturīgu priekš-

stāvi mēs apskatīsim krusta odzi jeb parasto
odzi (Vipera bērus). Viņas krāsa vispār ir ļoti dažāda,
bet visām pa muguras vidu iet tumša līkumota švītra, tā-

pēc tā ievērojama kā odzes raksturīga pazīme.

Kā īsta viperu čūska, odze jau ar savu izskatu at-

šķiras no pārējām Vācijas čūskām, kā arī no lielākās daļas
Eiropas čūsku, saprotams, iiņemot viņas tuvākās radi-

nieces, viperu un smilšu odzi. Galvas pakaļējā daļa ir

ievērojami platāka kā kakls, galva ir diezgan plakana un

priekšā viegli noapaļota kakls noteikti nodalīts, no sāniem

drusku saspiests, viņa šķērsgriezums tā tad iegareni apaļš;
ķermenis pret kaklu stipri resnāks, uz muguras plakans,

platāks, nekā augsts, vēdera puse plakana, aste samērā

īsa, beidzamā sava garuma trešdaļā ātri paliek tievāka un

nobeidzas īsā, cietā smailē. Sākot no kakla, ķermenis top
arvien resnāks līdz viņa vidum, un no šejienes līdz astei

pamazām atkal arvien tievāks; astē viņš pārvēršas pavi-

sam nemanot. Tēviņš un mātīte pēc izskata atšķiras ar to,

ka pirmā ķermenis ir īsāks un druknāks, aste turpretim
samērā garāka un resnāka kā pēdējā. Pieauguša tēviņa

garums ir apmēram 36 cm, reti kad 2—3 cm garāks, bie-

žāk gan par tikpat daudz īsāks; mātīte var pat sasniegt

garumā līdz 75 cm. Par likumu var uzkatīt, ka odzes galva
aizņem apmēram divdesmito daļu. no visa ķermeņa ga-

ruma, tēviņa aste sesto daļu un mātītes aste astoto daļu
no kopējā garuma: tās ir tādas attiecības, kas pie nevie-

nas citas Vācijas čūskas nav atrastas tādas pat.
Maz gan būs tādu čūsku, kas krāsā tik stipri viena

no otras atšķiras kā odzes, tomēr vēl arvien kā likumu var

uzskatīt to, ka tēviņa pamatkrāsa pāriet gaišākos toņos,
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mātītes — tumšākos krāsu noskaņojumos. Pie pirmā tā

tad valda balta, sudrabpelēka, gaiši pelnu pelēka, jūras

zaļa, gaiši dzeltena, gaiši brūna krāsa; pie pēdējās —

brūni pelēka, sarkani brūna vai eļļas zaļa, melni brūna un

līdzīgas krāsas. Bet cik dažāda arī nav viņu pamatkrāsa
— tumša izlocītā gareniskā švītra ir labi saredzama un

tikai pie ļoti tumšas krāsas mātītēm viņa grūti vai ne-

maz nav manāma, šī lenta, mūsu indīgo Eiropas čūsku

„Kaina zīme", kā to dēvē Links, stiepjas lauzītā līču

loču līnijā pār visu muguru, sākot no pakauša līdz pat
astes galam, un abās pusēs to sedz gareniska tumšu plan-
kumu rinda. Bet ne tikai viņas platums, arī atsevišķo
plankumu veidojums, no kuriem tā sastāv, ir ļoti dažāds.

Parasti te virknējas viena pie otras slīpi nostādīti nepa-

reizi četrstūraini vai taisnstūraini, šķērseniski guloši rom-

bi, vai arī visa lenta sadalās atsevišķos šķērseniski izstiep-

tos, arī ieapaļos plankumos; tāpat arī sānos novietotie

plankumi, kas parasti mainās ar lielākajiem var sadalīties

mazākos raibumos. Šīs vidus švītras krāsa, pēc Strau-

c h a ziņām, pieskaņojas čūskas pamatkrāsai tādā ziņā, ka

pie gaiši dzeltenīgi brūnajām vai tām odzēm, kas ir gan-
drīz smilšu krāsā, švītra un plankumi ir gaišā kastaņu
brūnā krāsā, pie tumšāk krāsotām, dažādu noskaņu brūnā

un pie pavisam tumšajām vai kastaņu brūnajām gandrīz
pavisam melnā krāsā. Blakus šai līču loču švītrai ievērību

vēl pelna galvas zīmējums, no kā krusta odze dabūjusi
savu nosaukumu. Galvas vidu grezno divas gareniskas
švītras, ko ieslēdz nenoteikti veidoti plankumi un švīkas

un kas te gandrīz viena ar otru saskaras', šīs švītras sā-
kas uz acu zvīņas un no šejienes iet uz galvas vidu; daž-

reiz viņas savieno līdzīgas krāsas plankums, tad tās atkal

viena no otras attālinās un uz muguras pusi rada labi re-

dzamu trīsstūri, kura leņķis vērsts uz priekšu un kas sevī

ieslēdz pirmo nepareizi veidoto muguras zīmējuma četr-

stūri. Parasti odzes apakšpuse ir tumši pelēka vai pat mel-

na ; bet gandrīz vienmēr katra zvīņa ir ar vairākiem dzel-

tenīgiem, ļoti dažādi veidotiem, atsevišķi stāvošiem vai

arī kopā saplūstošiem plankumiem. Tās odzes, kuru ķer-
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meņa virspuse ir ļoti gaišā krāsā, ir arī apakšpusē gaišā-
kas' un pat brūngani dzeltenas, un atsevišķās zvīņas ir ar

atsevišķi stāvošiem maziem melnganiem vai vismaz tum-

šākiem plankumiem.

Lielā, apaļā, ugunīgā acs, pateicoties uzaču zvīņai,
kas stāv pār to, izskatās viltīga un spītīga, un patiesi

var raksturot odzi, sevišķi, ja neaizmirst, ka nevienai citai

Vidusvācijas čūskai acu redzoklis nav kā slīpi nostādīta

gareniska plaisa, kas vērsta no priekšas un augšas uz leju

un atpakaļ. Spigtā saules gaismā šī plaisa saraujas par

pavisam šauru tikko manāmu plaisiņu, kamēr tumsā tā

ievērojami paplašinās. Varavīksnē krāsa parasti ir spilgti
sarkana kā uguns, bet tumši krāsotām mātītēm gaiši sar-

kanīgi brūna.

Starp dažādajām pasugām tumšā, ko tauta galvenā
kārtā sauc par „elles odzi", ir guvusi zināmu nozīmi, jo

ilgāku laiku to uzskatīja par sevišķu sugu (Vipera pre-

ster). Tomēr rūpīgākiem novērotājiem drīz vien kļuva
skaidrs, ka visas elles odzes bija mātītes, Un kad beidzot

ieguva grūsnējas elles odzes un atrada, ka jaunie čūskulēni

ne ar ko neatšķiras no citām odzēm, tad nebija vairs šau-

bu, ka te ir darīšana tikai ar kādu no pasugām.
Odzes izplatības apgabals ir netikvien lielāks par kat-

ras citas Eiropā dzīvojošas šīs šķiras priekšstāves izplatī-
bas apgabalu, bet plašāks arī kā kuras katras citas ciet-

zemes čūskas apdzīvotais apgabals, jo, pēc Straucha

ziņām, viņš stiepjas no Portugāles uz austrumiem līdz Sa-

chailinas salai. Skandināvijā viņš aiziet vēl aiz polārioka
un dienvidos no vienas puses iesniedzas Spānijas dienvi-

dos un no otras puses stiepjas līdz pat Pērsijas ziemeļu
robežai. Vācijā viņas laikam netrūkst nevienā apgabalā,
lai gan Nasavā un Reinas zemēs tā vispār ir sastopama
ļoti reti, un Bavārijas Pfalcē tā līdz šim vēl nav atrasta.

Viņa ir bieži sastopama Badenē, sevišķi švarcvaldē, ne

mazāk arī Virtembergā; viņa ir atrodama visos Bavārijas
apgabalos, izņemot Pfalci, tāpat visā Ziemeļvācijā; dažos

viršāju apgabalos viņa ir vietām pat neparasti bieža pa-

rādība; ne mazākā skaitā tā apdzīvo Vācijas vidiem un
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austrumus, Tiringu, Saksi ju, Sileziju, Pomeraniju, Poz-

naņu, Austrumu un Rietumu Prūsiju ; tāpat tā dzīvo gan-

drīz visās Austrijas provincēs. Visas šīs ziņas mums

rāda, ka odzes izplatības apgabals sniedzas no devītā līdz

simts sešdesmitajam austrumu garuma grādam, skaitot

no Ferro, un no trīsdesmit astotam līdz sešdesmit septītam
grādam ziemeļu platumā.

Šai milzīgi plašajā apgabalā viņa gan šur tur iztrūkst,
bet vienmēr šīs vietas ir ļoti aprobežotas. Vispār tā ap-

dzīvo visas vietas, lai tās būtu kādas būdamas: mežus un

silājus tāpat kā vīna dārzus, pļavas, laukus, purvājus un

pat stepes. Pēc šin c a un ču d i ziņām. Alpos tā uz-

kāpj līdz joslai, kas atrodas divi tūkstoši metru virs jūras
līmeņa, tā tad bieži sastopama augšpus lapu koku robe-

žas, un tā atrodas tādos apgabalos, kur par savu brīvību

tā var priecāties augstākais trīs mēnešus gadā un kur

trīs ceturtdaļas no dzīves tai jāpavada ziemas miegā. Lī-

dzīgos apstākļos odzes atrodas arī Eiropas ziemeļos, un

nedaudz labākos — Vidus-Sibirijas stepēsl. Lai viņas ju-
stos labi, tām vajadzīgas labas paslēptuves, pietiekoša ba-

rība un saules siltums, citādi, liekas, tās nekādas prasī-
bas neuzstāda tam apgabalam, kurā nometas uz dzīvi.

Klinšainas, krūmiem apaugušas kalnu nogāzes, krūmiem

pārklātas klinšu sienas, silāji, lapu koku un skuju koku

biezokņi, kuros tomēr atrodas brīvi laukumiņi, kas pie-
ietami saules stariem, bet sevišķi purvu apgabali vai ste-

pes tām dod visu, kas viņu dzīvei vajadzīgs. Šādās vietās

tās šur un tur sastop briesmīgā daudzumā. Brennerštates

mežniecībā, Lineburgas tīrelī, ievācot sienu, triju dienu

laikā, laukumā, kas bija nedaudzu hektāru platībā, nosita

trīsdesmit odzes. Zināmi viršāju apgabali Ziemeļvācijā ir

taisni slaveni ar to, ka te šī indīgā čūska dzīvo ļoti lielā

skaitā. Tīros mežos viņu neatrod, bet ja te zeme pārklāta
viršiem, tad viņa nevairās pat no tādiem mežiem, kur

aug tikai lieli koki, tāpat tā ieceļo tādos apgabalos, kur

tā kādu laiku nebija sastopama, ja vien zemes virsma tā

pārveidojas, ka viņa te var atrast drošību un medījumu,
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bet ja apstākļi mainās uz otru pusi viņa no apdzīvotā ap-

gabala izceļo.
īstenā mūsu čūskas mītne ir zemē atrasti caurumi,

kas atrodas zem koku saknēm vai akmeņos, kāda peles

vai kurmja ala, atstāta lapcas vai truša apslēptuve, kāda

plaisa vai līdzīga vieta, kur noslēpties, bet kuras tuvumā

atrodas ibrīvs laukumiņš, kur tā savu ķermeni, kas prasa

daudz siltuma, var pasildīt saullē. Ja viņu nemoca dzi-

muma tieksmes un to nepiespiež rāpot apkārt ārpus para-

stā laika, tad cauru dienu to var sastapt paslēptuves tu-

vumā, kur viņa briesmu gadījumā pūlas noslēpties. Pēc

Lenca novērojumiem, pērkonim tuvojoties viņa dodo-

ties nelielos medību ceļojumos, bet parasti gan tā dienā

neattālinās no savas paslēptuves.
Lenčs bija tanīs uzskatos, ka odze ir īsts dienas

dzīvnieks. „jo maz ir tādu dzīvnieku, kas tik ilgstoši ļauj
sevi apspīdēt saules stariem," tomēr pie iepriekšējā viņš
vēl piezīmē, ka grūti pateikt, kā viņa izturās naktī. Ja

gadījums mūsu pētnieku būtu tāpat pamācījis kā mani,

ja viņš tanīs vietās, ko tas pārmeklējis mēnesnīcā, būtu

reiz tumšā naktī aizdedzinājis uguni, tad viņš būtu pavisam
citās domās. Tā ~mīlestība", ko odze izrāda pret sauli,

pierāda tikai vienu: ka viņa, tāpat kā viņas radnieces, par

visu vairāk mīl siltumu un pūlas, cik vien iespējams, sev

šo baudu sagādāt, bet tas nekādā ziņā nepierāda to, ka

viņa ir dienas dzīvnieks. Jau katram uzkrīt tas slinkums,
ko viņa izrāda tad. kad atrodas saulē; vienaldzība pret
visu, kas to tieši neaizskar, norāda, ka viņa visu dienu

nav nomodā, bet gan drīzāk atrodas tādā kā pusmiegā.
Visi nakts dzīvnieki bez izņēmuma mīl sauli, lai gan no

gaismas baidās un izvairās; te labs pierādījums ir kaķis
un pūce: noķertās pūces, ja viņām ilgāku laiku atrauj
saules starus, nobeidzas. Odzei, rāpulim, kura ķermeņa
siltums ir saskaņā ar apkārtnes siltumu un līdz ar to ceļas
un krīt, ir nepieciešami vajadzīgs stundām ilgi gulēt saulē,
vajadzīgs piegādāt ķermenim siltumu, ko tam nevar dot

viņa lēnā asins cirkulācija. Bet dienas dzīvnieks šī čūska

nav, tāpat kā kura katra cita no viņas dzimtas. Par velti
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jau tai nebūtu dotas acis, kas tik stipri spējīgas sašauri-

nāties un izplesties, un ne par velti viņas ir vēl sevišķi
aizsargātas ar izcilus stāvošāmzvīņām, jo katrs ierīkojums

un katra dzīvnieka spēja top arī izlietota. Tikai ar krēslas

iestāšanos odze iesāk savu darbību, savas medības. Par

šo patiesību katrs var pats pārliecināties, kas odzes tur

gūstā un viņu būri nostāda tā, ka viņš no dzīvnieka nepa-

manīts var novērot, kas tur notiek, vai arī, ja tādās vietās,
ko odzes apdzīvo, nakti aizdedzina uguni. Neparastā gais-

ma tagad kustīgajiem dzīvniekiem liekas savāda un tie

steidzas uz viņas pusi; lai redzētu šo neparasto parādību,
odzes pielien ugunskuram pavisam tuvu un izbrīnījušās
skatās uguns liesmās, un, kā liekas, tikai ar lielu vilcinā-

šanos tās beidzot nolemj griezties tumsā atpakaļ. Tā tad,
kas labprāt ķer odzes, tas savu mērķi ar uguns palīdzību
naktī sasniegs daudz vieglāk nekā dienā, viņš sasniegs to

pat tur, kur tas pusdienas stundās velti meklēs, sapro-

tams, tikai tur, kur odzes arī patiesi dzīvo.

Patiesības ienešana maldīgajā uzskatā par to, kurā

dienas laikā odzes ir visdarbīgākās, izlabojusi arī senākos

uzskatus ,kam arī es agrāk piekritu, par viņu gara dā-

vanām un īpašībām. Kas viņas novērojis tikai dienā,
tam taisnība, ka viņas, salīdzinot ar citām čūskām, ir ļoti
slinki, kūtri, muļķīgi un neapdāvināti dzīvnieki; kas viņas
novēro naktī, tas drīz vien iegūst citus uzskatus par vi-

ņām. Pēc maniem tagadējiem uzskatiem, kurus es uzdro-

šinos še izteikt, visas nakts čūskas, un arī mūsu odzes,
kad pienāk viņu laiks, izturās apmēram tāpat kā dienas

čūskas, kuru darbību mēs varam novērot, tā tad viņas tie-

šām dodas medībās, bet nevis, kā tas bija pēc līdzšinējiem
uzskatiem, guļ kādā novērošanas vietā un gaida, līdz kāds

medījums tuvojas, lai tad to saķertu. Kā pierādījumu
tam es varu pievest jau tagad kādu noteiktu novērojumu.
Kādā brīnišķīgā vasaras naktī, kad spīdēja pilns mēness,
Struks (Struck) ar kādu draugu gāja pa kādu platu
ceļu jauktā mežā. Apmēram pulkstens vienpadsmitos
draugi nometās ceļa malā; pēc kāda laika tie apmēram 17

soļu attālumā izdzirda čabēšanu un ieraudzīja, ka no krū-
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miem uz ceļa pusi skrien pele, bet tūliņ aiz viņas čūska.

Medības notika uz ceļa, kādu 15 soļu atstatumā, tad čūska

panāca peli, iešņācās un saķēra savu medījumu. Stru-

k a pavadonis, kāds mežsargs, paņēma savu šauteni, iz-

šāva un atrada beigtu peli un mirstošu odzi. Tas pats no-

vērotājs ir redzējis, ka nelieliem ugunskuriem, ar kuru

palīdzību pūlas atturēt no labības meža dzīvniekus, tuvojas

odzes, saprotams, tikai tad, ja cilvēki iizturās pilnīgi mie-

rīgi, turpretim tās tūliņ laižas lapās, ja kāds tām uzbrūk

ar rīksti.

Odze pēc savas būtības, cik mēs to pazīstam, vis-

vairāk mums uzkrīt ar savām aklajām dusmām, kam ne-

maz nav robežu un ko viņa izrāda, ja to kaitina. Ar to

viņa ir mums taisni pretīga. Lenčs saka: ~Kādreiz es

kādu odzi kaitināju veselu stundu ilgi, un viņa koda bez

mitēšanās, tā ka man pietika, bet viņai vēl vienmēr nē.

Šādās dusmās tā bieži vien vēl tad, kad priekšmets, kas

tai aizdevis dusmas, jau sen ir prom, kož gaisā, sūnās un

citos līdzīgos priekšmetos bet ja tas notiek saulē, tad pat
savā vai kāda cita priekšmeta ēnā. Tad viņas ķermenis
ir saritināts un kakls ievilkts tādējādi radītā šķīvja vidū,
lai pie katra kodiena, kas sniedz no 15 līdz augstākais 30

centimetru tālu, to varētu ātri uz priekšu izgrūst. Ja

odze ievelk kaklu, tad tā vienmēr ir zīme, ka tā grib kost;

viņa arī nekad nekož, iekams uz to nav iepriekš aprakstītā
veidā sagatavojusies, un tikpat ātri kaklu atkal ievelk, ja

viņa nav iekodusi par dziļu un tad vairs nevar to izdarīt.

Pat tad, ja tai tura priekšā priekšmetu peles lielumā, viņa
aizkož tam garām, tā tad prot slikti mērķēt. Ja viņa
ir nikna un grib kost, tā ne tikai ievelk kaklu, bet ja tai

ir laika apdomāties un priekšmets nav to piepeži pārstei-
dzis, viņa bieži un ātri izgrūž no mutes arī mēli, apmēram
tik tālu, cik gara ir viņas galva, un viņas acis pie tam

spīguļo; turpretim tad, kad tā kož, mēle ir ievilkta; ar

mēli pirms kodiena tā ienaidniekam pieskaras ļoti reti. Ja

ienaidnieks to pārsteidz piepēži un tā uzreiz kož, tad tā

retos gadījumos iepriekš šņāc, bet jo vairāk tai ir laika

apdomāties, jo vairāk pieaug viņas dusmas, jo vairāk un



stiprāk tā šņāc. Šņākšana notiek ar aizvērtu muti un ceļas
no tā, ka viņa gaisu stiprāk kā parasts ieelpo un izelpo; tā

sastāv no divām dažādām, lai gan līdzīgām skaņām, kas

mainās vienādos laika sprīžos, tādos pat kā cilvēks ieelpo
un izelpo. Izgrūžot gaisu uz āru, skaņa ir stipra un zema,

ievelkot turpretim klusāka un augstāka. Kādai stipri un

ilgi šņācošai odzei es turēju deguna priekšā kādu pūku

spalvu, kas bija piestiprināta kociņa sānos un pie kuras

es skaidri varēju vērot ieelpošanu un izelpošanu, bet atra-

du, ka pie tam gaisa kustība ir ļoti niecīga. Vispār noskai-

tusies odze vienmēr stipri uzpūšas, tā ka pat novājējusi
viņa tad izskatās resna un tauka. Vēl lielākā mērā tas no-

tiek, ja odzi iesviež ūdenī, bet tad gan tāpēc, lai ieelpotais
gaiss viņu padarītu vieglāku. Viņa ir vienmēr modra un

vienmēr gatava aizstāvēties un uzbrukt. Tāpēc to gandrīz
nekad nevar atrast tādā stāvoklī, lai ganto neviens netrau-

cē, kur galva nebūtu slīpi uz augšu pacelta. Lai gan

dienā viņa ir gandrīz akla. tomēr prot atšķirt priekšmetus,
kas tai tuvojas, un viegli var novērot, ka viņa vismīļāk
uzbrūk siltasiņu dzīvniekiem, un starp viņiem vismīļāk pe-
lēm. Var arī novērot, ja to ieliek labi tīrā stikla traukā,
ka viņa labāk tver pēc kailas rokas, ja ar to aizskar stiklu,
nekā pēc drēbes, kociņa vai citām līdzīgām lietām.

„Gūstā viņa kādā lielākā kastē ļoti labi satiek ar vi-

siem mazākiem dzīvniekiem, izņemot peles; es pat diezgan
bieži esmu redzējis, ka ķirzakas, vardes un putniņi, ja viņi
jau ir pieraduši, sildās saulē mierīgi uz čūskas sēdēdami;
arī brīvībā es esmu redzējis odzes, uz kurām ļoti ērti bija

novietojušās ķirzakas. Kādreiz es novēroju ļoti jauku
skatu, čūskas kastē saule apspīdēja mazu laukumiņu, un

to tūliņ arī bija aizņēmušas čūskas. Te pienāca ķirzaka,
tā gribēja arī uzmeklēt sev vietiņu, bet bez panākumiem;
tādu neatradusi tā iekoda čūskai sānos, lai piespiestu to

pavirzīties sāņus, bet tā pat nepakustējās. Beidzot ķirza-
ka nogūlās odzēm blakus, bet ārpus saules. Citas čūskas

un glodenes tāpat labprāt guļas odzēm blakus, viņām virsū

un zem tām, itkā tās būtu piederīgas pie viņu sugas. Ja

kukainis skrien pa odzes ķermeni, tā negriež uz to vērību,
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bet ja tas nonāk uz galvas, tā to nokrata, bet ne-

saskaišas.

Vispār tic, ka odze lēc un dusmās seko pat lielus ga-

balus savam ienaidniekam. Ne es, ne mans čūsku ķērājs

nav neko līdzīgu redzējis; arī neviens kas odzes la-

bi pazīst, nav neko tādu stāstījis. Es ļoti bieži, ne tikai

istabā, bet arī brīvā dabā esmu daudz nopūlējies čūskas tā

kaitināt, lai viņas lēktu, bet vienmēr bez panākumiem. Pa-

tīkami ir pārsteigt kādu mierīgi guļošu odzi,, kas iedomā-

jas, ka še viņa valda, un to pakaitināt ar kādu stibiņu. Pa

laikam viņa tā savelkas, ka rada nelielu tornīti, kura galā
atrodas draudošā galviņa; bet viņa paliek arī citādā, šķīv-

veidīgā stāvoklī. Visi viņas muskuļi ir nemitīgā kustībā,

tā kā grūti pat saskatīt viņas krāsu, un nemitīgi tā kož

savam pretiniekam; liekas, itkā no melna pērkona negaisa

mākoņa nāktu neskaitāmi zibeņi. Bet nekad es neesmu

redzējis, ka viņa ar nodomu būtu lēkusi kaut arī trīsdesmit

centimetrus tāļu; pa laikam gan, kad to piepēži pārsteidz

izstiepušos un tai nav laika šķīvveidīgi saritināties, viņa
ievelk tikai kaklu un tad to ātri atkal izstiepj, lai iekostu;
tad var notikt, ka pie šīs kustības viņa drusku padzen uz

priekšu arī pārējo ķermeni.
Bieži odze savās aklās dusmās pati sevi nodod, kad

tā zālē vai krūmos noslēpušies un garām gājējs to nemaz

nemana: tai vietā, lai izturētos mierīgi, viņa sāk dusmīgi

šņākt un uz to pusi kost, tā kā to bieži vienātrāk nepama-

na, kamēr tā iekodusi jau zābakam vai drēbēm. Gandrīz

vienmēr pēc pirmā vai otrā kodiena tā mūk, biežāk gan tā

aizlien prom, kad ierauga cilvēku savā tuvumā." Pēdējais

gandrīz vienmēr notiek naktī, kad viņa patiešām ir pilnīgi
modra, un tāpēc var būt, ka šaī laikā viņa sakož mazāk

cilvēku, nekā to varētu domāt, ja arī to ievēro, kā pēc sau-

les rieta viņas apdzīvotās vietas cilvēks maz apmeklē.
Odzes barība galvenā kārtā, lai gan ne vienīgi, sastāv

no siltasiņu dzīvniekiem, sevišķi no pelēm, ko viņas mīl

vairāk par visu citu barību, cirslīšiem un jauniem
kurmjiem. Visvairāk, pēc Lenca ziņām, no viņas cieš ra-

cējpeles, „jo viņas starp mūsu peļu sugām ir tās lēnākās
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gaitā un labsirdīgākās, daudz mazāk jau ātrās, viltīgās
lauku peles. Cirslīšus viņas arī netaupa. Kurmjus es vēl

nekad neesmu atradis odzes kuņģī, tomēr man nav ne ma-

zāko šaubu, ka viņas pamielosies pie šī treknā kumosa, ja

nejauši atradīs ligzdiņu pilnu ar mazajiem kurmjiem."
Ka viņa peles ķer ne tikai virs, bet arī apakš zemes,

tas izriet no mūsu Lenca novērojumiem, jo viņa uz-

šķērsto čūsku kuņģos, kā viņš sāka, tas atradis bieži vien

jaunas pavisam kailas peles vai cirslīšus, ko viņa varēja ie-

gūt tikai no apakšzemē ierīkotājiem midzeņiem. Jauni

putni, sevišķi no tiem, kas perē uz zemes, tai arī varētu

bieži krist par laupījumu, un nav neiespējams, ka viņa
izlaupa daudzas ligzdas. Uz to norādaarī veco putnu iztu-

rēšanās: kad tie ierauga kādu odzi, tie saceļ lielu troksni

un vispār izrāda lielu uzbudinājumu. Vardes odze ēd tikai

retos izņēmumu gadījumos, ķirzakas kamēr tā vēl pati jau-
na. Tāpat kā citām čūskām, tā arī odzei no ilgākas bado-

šanās neceļas nekāds ļaunums, bet tāpēc arī viņa tad, kad

tai medībās laimējas, pamatīgi pieēdas. Lenčs, pār-

meklējot odzes iekšas, atrada viņas barības vadā un kuņģī
trīs pieaugušas peles, kas bija norītas viena pakaļ otrai.

Mūsu čūskas vasaras dzīve iesākas tikai aprilī, lai gan

pie izdevīga laika to var sastapt ārpus viņas ziemas mi-

tekļa jau marta vidū, un vienu otru sevišķi izdevīgā laikā,
kā izņēmumu, jau arī agrāk, pat dažreiz ziemas vidū.

Odze ziemas guļu guļ sabiedrībās. Pēc mana brāļa novē-

rojumiem, zem kadiķu saknēm un zem vecu pa daļai sapu-
vušu alkšņu un bērzu stumbriem var atrast cieši vienu pie
otras piespiedušās pa piecpadsmit līdz divdesmit piecas
čūskas; te viņas salīdušas salam iestājoties un paliek līdz

pavasarim. Parasti koku strādnieki, izdarot mežu tīrīša-

nas darbus atrod šādas ziemas nometnes un nekad nepa-
laiž garām gadījumu iznīcināt visu šo gulošo sabiedrību.

Ar patiesu gandari jumu mēs pārliecinājāmies, ka sesks to

zināja daudz labāk, nekā mēs līdz šim laikam. Viņš ziemās

uzmeklē šādas nometnes un ņem no turienes pēc vajadzī-
bas. Mans brālis uzmeklējis kāda seska mājokli, tur ziemā

tas atradis dažas vardes un trīs odzes, ko šis dzīvnieks bija
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še atnesis pēc tam, kad viņš tām iepriekš bija pārkodis

cieši aiz galvas mugurkaulu. Beidzot vēl jāpiezīmē, ka

odzes ziemas miegs nav visai ciets: ja to traucē, tā paceļ

galvu, lēni lien uz priekšu un šauda mēli, bet acis tomēr ir

nogurušas un bez īsta spīduma.
Pārošanās sākas tikai tad, kad pavasaris jau ir pil-

nīgi iestājies, parasti apriļa sākumā, un no šī laika sākot

līdz mēneša beigām un pat līdz maija sākumam. Izņēmu-
ma gadījumos odzes var pāroties arī neparastā laikā. Tā.

Eff eldts 1848. gadā atrada kopulācijas stāvoklī kādu

pārīti jau piecpadsmitā martā; Lenčs pieved kādu gadī-

jumu, kur pārošanās notikusi kādā siltā, skaistā priekš-

pusdienā astoņpadsmitā decembrī. Pēdējo var uzskatīt par

iespējamu tāpēc, ka dažreiz jau pavasarī sastop izdētas

olas. Parasti gan odzes izšķiļas augustā un septembrī.

Ļoti var būt, ka odzes pārojas naktī, un cieši kopā satinu-

šās tās paliek vairākas stundas, tā kā nākošā dienā tās

vēl atrod guļam tanīs vietās, ko viņas izvēlējušās sev par

laulības gultu. Var notikt, ka vairāki odžu pārīši kopu-

lācijas laikā sapinās kopā un rada čūsku kamolu, kas var

būt radījis grieķu teiku par gorgoņu galvu. Pēc Lenca

novērojumiem, odzes pārojas tikai tad, kad tās sasniegu-
šas gandrīz pilnīgu lielumu; minētais pētnieks starp
čūskām, kuru miesās viņš atrada olas, kas bija spējīgas

sasniegt pilnīgu attīstību, neatrada nevienas, kas būtu

īsākas par piecpadsmit centimetriem. Jauno čūskulēnu

skaits, ko māte laiž pasaulē, atkarīgs no viņas vecuma un

lieluma; jaunākās rada piecus vai sešus un vecākās no div-

padsmit līdz četrpadsmit čūskulēnus. Lencs ir novērojis
dzemdēšanuun to pamatīgi aprakstījis. Viņš saka: „Kad
odze dēj olas, viņa guļ izstiepusies un izspiež no zarnas,

kurā ietek olvadi, vienu olu pēc otras, kas laikam pārmai-

ņus nāk no vienas un otras olnīcas; kad izdēta viena ola

no vienas, tai seko cita no otras. Dējot viņa asti paceļ
slīpi uz augšu un bieži vien saliec lokā, bet ķermenis guļ
uz zemes. No sākuma ķermenis ir līdz astei resns, bet tik-

līdz pirmā ola ir izdēta, novērotājs redz ļoti skaidri, ka

nākošā tai seko un novēro, ka katrreiz aiz dējamās olas
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ķermenis ieraujas, lai to bīdītu uz priekšu un pēdīgi iz-

spiestu ārā. Starplaiks starp vienas un otras olas izdē-

šanu ir vairākas minūtes, dažreiz arī ceturtdaļstundas vai

pat veselas stundas, šaī laikā, pēc maniem daudzkārtīgiem

novērojumiem, odze ir ļoti labsirdīga. Tikko ola ir nodēta,

viņā esošais mazulis izstiepjas, pārplēš smalko olas čaulu

un izlien ārā. Pie viņa vēl karājas dzeltenuma maisiņš,
bet kad čūskulēns lodādams sarauj nabas saites, tas no-

krīt un nu viņš ir pilnīgi patstāvīgs un nedomādams par

māti un tēvu uzsāk savu grūto dzīves ceļu pilnīgi uz savu

galvu. Piedzimstot čūskulēni ir pa lielākai daļai divdesmit

trīs centimetrus gari vai drusku garāki, un ķermeņa vidū

apmērām vienu centimetru resni. Galva, vairogi, zvīņas,
zobi, zobu makstis v. 1.1. ir veidoti kā pie vecajām čūskām,
bet paši ir pārvilkti ar ļoti plānu, vaļīgu virs-

ādu, zem kuras viņu krāsa izskatās daudz gaišāka. Ne-

daudz minūtes vai stundas pēc piedzimšanas tie, tāpat kā

vecie, to nomauc, un tā tad šīs ādas nomaukšana ir viņu
dzīves pirmais un svarīgākais darbs.

/

Starp pie manis dzimušiem odzēniem es vienmēr esmu

atradis tēviņu tikai apmēram piekto arī savvaļā ir

daudz vairāk jauno mātīšu nekā tēviņu, bet turpretim veco

starpā tikpat daudz mātīšu kā tēviņu. Kādi varētu būt

šīs parādības cēloņi ?

Tiklīdz mazais odzēns ierauga dienas gaismu, tas iet

savu ceļu, un neliekas ne zinis gar mātes mīlestību, kas

gan arī par saviem bērniem nemaz nerūpējas; odzēns ne-

uzmet pat saviem brāļiem un māsām kādu laipnu skatu.

Šos mazos dzīvniekus pa vienam var atrast gan šur, gan

tur. Bet vai viņiem patiesi, kaut arī nelielā daudzumā, ir

viņu daļa no nāvīgās indes, uz kuru tie, kā liekas, palai-
žas ? Būtu gan vērts par to ievākt kādas ziņas. Tāpēc
es izņēmu no kādas tikko nosistas vecās čūskas kādu ma-

zo, kam vajadzēja piedzimt pēc apmēram piecām dienām,
izdūru ar adatu viņa galvā to vietu, kur vajag atrasties

indes dziedzeriem, un ievainoju ar to kādu krustknābi, kas

no tā nemaz necieta. Tad es to pašu atkārtoju ar citu

jaunu odzi un citu krustknābi, bet atkal bez kāda panā-
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kuma. Drīz pēc tam es kādā kastē, kur atradās sešpads-

mit apmērām sešas dienas vecas pie manis izaudzētas

odzes, ieliku jaunu, nelielu peli. Sākumā pele neizrādīja

nekādas bailes, bet kamēr viņa tur ošņāja, sacēlās smalka,

bet dusmīga šņākšana: visas odzltes uz to dusmīgi skatī-

jās, un kur vien tā parādījās, šaudījās kodieni. Pele pū-

lējās izbēgt no draudošām briesmām, bet tomēr saņēma

desmit kodienus, no tiem stiprākos degunā un kreisajā pa-

kaļkājā; divreiz pat odzīte bija tik stipri viņā iekodusies,

ka'pele to kādu gabalu vilka līdz. Tagad es izņēmu peli

ārā; tā kliboja, tīrīja bieži pakaļkāju un degunu, bet to-

mēr vēl nodzīvoja drusku vairāk par vienu stundu un tad

nobeidzās. Citā kastē, kur atradās divdesmit četras tādas

pat odzītes, es ielaidu šīs peles brāli, un sekas bija gandrīz
tās pašas." Citi novērojumi ar iepriekšējo pilnīgi saskan.

No Ķirša mēģinājumiem var redzēt, ka arī tikai pirms
nedaudzām minūtēm no olas izlīdušās odzītes var nāvīgi
sadzelt.

No visām mūsu čūskām, kas padoti iznīcināšanai kā

kaitīgi dzīvnieki, odze atnes vislielāko labumu; un tomēr

neviens tai nepateicas par viņas nopelniem, katrs to pū-
las iznīdēt kur un kā vien varēdams! Un patiesībā ne pie
viena mūsu dzīvnieka tik lielā-mērā neattaisnojas tas, ka

viņu tik neatlaidīgi vajā. Lin ka m laikam taisnība, kad

viņš domā, ka katru gadu Vācijā no odzes koduma nomirst

divi cilvēki, un divdesmitreiz tik daudz tā sadzeļ, bet tos

tomēr izglābj.
Par kodiena iespaidu mums ir sīkas ziņas, kas vēl no

jo lielāka svara tāpēc, ka viņas nāk no kāda ārsta, kas šo

iespaidu pārdzīvojis pats pie sevis. Kāda pieaugusi odze

iekoda H c i n c c 1 i m, kā viņš pats stāsta, divdesmit astotā

jūnijā pulkstens vienos pēc pusdienas, kad viņš odzi no

viena trauka gribēja pārvietot otrā, labās rokas īkšķa na-

ga labās puses vadziņā. Diena bija karsta, dzīvnieks liels,

dusmīgs, trīs dienas odze nebija kodusi, vieta ļoti izdevīga,

jo čūska to varēja ar žaunām pilnīgi apķert un tā tad

zobus iecirst miesā, cik tie gari. levainojumi at-

radās tik sekli, ka viņus apzīmēja tikai tās nedaudzās
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asins piles, kas piepildīja naga vadziņu, bet sāpes tomēr

bija ļoti jūtamas. Mūsu ziņotājs nodrebēja pie visas mie-

sas itkā ķerts no elektriskas dzirksteles, lai gan viņu ne-

var saukt'
par gļēvuļa, un iekošanas acumirklī noteikti ma-

nīja, ka sāpes zibensātrumā izplatījās pa visu īkšķi, rokas

delnas ārpusi, tad šķērsām virzīdamās līdz elkonim un pa

to tālāk līdz plecam, kur šī sajūta apstājās. Viņš saka:

„Es īkšķi viegli pārsēju un ievainojumu izsūcu, bet es to

neizgriezu, arī neizbeicēju un neizdedzināju, jo es vispār

uz lietu nelūkojos nopietni tāpēc, ka man par šīs indes ie-

darbību bija aplami uzskati, un visi šie paņēmieni likās būt

nevajadzīgi. Bet no tā laika sākot, kad kodiens bija izda-

rīts, es biju kā apreibis, un piecas līdz desmit minūtes pēc
tam mani pārņēma viegls reibonis un īss bezsamaņas stā-

voklis, ko es pārvarēju sēdēdams. Reibonis mani neatstā-

ja līdz pat trīsdesmitā jūnija pusdienas laikam. Tikai ap

pulkstens diviem es otrreiz zaudēju samaņu. Pa to starpu
koduma vieta bija tapusi zili pelēka un bija tāpat kā viss

īkšķis uzpampusi un sāpīga. Samaņas zaudēšana tagad
uznāca arvien biežāk, tomēr ar gribas spēka palīdzību es

to varēju uz kādu laiku aizkavēt; tikai tad viņa ilga lielāku

laiku. Starp diviem un trim uzpampa visa rokas delna un

arī visa roka līdz plecam tādā mērā, ka es to vairs tikko

varēju pacelt; pustrijos mana balss bija bez skaņas, tā kā

mani grūti nācās saprast; bet saņēmies es tomēr varēju

piespiest to skanēt. Taī pašā laikā kuņģī manīju stipras
sāpes un tas sāka piepūsties; pēc pulkstens trim man pir-
mo reiz uznāca vemšana, drīz pēc tam arī caureja. Tad

uznāca krampji, bez sāpēm, nelielās vēdera muskuļu un

dažādās citās miesas daļās un ilgstoši pūšļa krampji. Es

biju vislielākā mērā nespēcīgs, pa lielākai daļai gulēju uz

zemes, slikti redzēju un dzirdēju, sajutu dedzinošas slāpes
un visu laiku jutu briesmīgu aukstumu kā visā ķermenī, tā

arī uzpampušajā rokā, kur tai virzienā, kur es vispirms
sajutu sāpes, parādījās asins sastāšanās plankumi. Sāpes
man tad darīja tikai uztūkušais kuņģis, jo viņš kavēja
kārtīgu elpošanu. Vispār elpošanas process nebija lēnāks,
nebija arī manāma sirds trokšņošana un galvas sāpes. Tie,
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kas bija pie manis, stāstīja, ka mana ķermeņa un sejas
sabrukums bijis tik liels, ka mani nemaz nevarējuši vairs

pazīt. Es bieži pat esot nesakarīgi runājis; bet izņemot
tos momentus, kad es biju bez samaņas, es vienmēr biju

pie pilnas apziņas. Tikai dažreiz es sāku runāt un aiz ne-

spēka nevarēju vai arī negribēju teikumu pabeigt. Pulk-

stens septiņos, tā tad sešas stundas pēc tam, kad čūska

man iekoda, ģīboņi vairs neatkārtojās, tāpat neatkārtojās
arī vemšana, vispārējie krampji un caureja, un drīz pēc

tam es nejutu arī vairs sāpes kuņģī; es iedzēru dažus mal-

kus opija tinktūras un nakti pavadīju bez miega, bet gan

mierīgi gultā gulēdams; mani traucēja tikai sāpes uzpam-

stošajā ķermenī, šie uztūkumi norisinājās šādi. Kad es

pulkstens septiņos aplūkoju savu roku, tad tikpat pirksti
kā visa roka bija uzpampuši divreiz tik resni, koduma vie-

ta bija melnā asiņu krāsā un sākot no viņas bija redza-

mas nenoteiktas līnijas iesarkanā un sarkanā krāsā, kas

gāja no plaukstas uz elkoņa pusi un stiepās līdz pat ple-
cam. Paduse tāpat bija stipri un vienmērīgi uzpampusi;
nekur nevarēju sataustīt dzīslas vai dziedzerus." Pirmā

naktī roka vēl vairāk uzpampa un asiņu sastājumi tā sa-

vairojās, ka viņa viscaur bija sarkanā un zilā krāsā. Uz-

pampums un asiņu sastāj umi no pleca pārgāja arī uz citu

miesu un stiepās pār krūtīm līdz ribu galiem un otrā dienā

jau līdz gurnu kaulam, sāpes uzpampušā ķermeņa daļā
pieauga un viņu temperatūra bija tikko manāmi augstā-
ka kā pārējā ķermenī un tikai tad, kad slimais svīda, viņš

juta kā atvieglojumu. Pēc kāda ārsta parakstītās smē-

res pielietošanas mazinājās spiediena sajūta, bet katrs mē-

ģinājums piecelties izsauca reiboni vai ilgāku bezsamaņas
stāvokli. Slimais juta vajadzību pēc svīšanas un kad tā

iestājās, sāpes mazinājās un arī reibonis kļuva vieglāks.
Pūslis vēl arvien nedarbojās, pulss bija mazs un vājš, ēst-

griba laba, miegs ļoti nemierīgs. Trīsdesmitā jūnijā uz-

pampums un asins pieplūdumi sānos sasniedza vēdera sie-

nas un pār gurniem stiepās līdz pus ciskai; ar to arī pam-

pums bija sasniedzis savu lielāko izplatību un tagad sākot

no pirkstiem varēja manīt pampuma atslābumu. Pēc il-
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gākas svīšanas pusdienas laikā beidzās reibonis un pēc-

pusdienā slimais varēja atkal dažas stundas būt nomodā.

Roka vēl stipri sāpēja, pulss vēl bija mazs un vājš un slim-

nieks vēl arvien sajuta nepatīkamu aukstumu, tomēr pūslis

jau drusku darbojās, ēstgriba bija laba un slāpes mērenas.

Pirmā jūlijā uzpampums rokā, gurnos un vēdera sienās

mazinājās un līdz ar to arī pūslis sāka kārtīgi darboties;
tomēr nespēks vēl bija liels un arī cits nekas nebija mainī-

jies. Astotā jūlijā pampums krūšu kurvja rajonā bija
atslābis un pēdējo reiz parādījās jauni asins sastrēgumi,
kas pēdējās trīs dienās bija pamazām radušies. Miegs kļu-
va mierīgāks, lai gan roka vēl stipri sāpēja un seja vēl ar-

vien bija bez krāsas un stipri sakritusi. Nākošās astoņās
dienās uzpampums un asinssastrēgumi pilnīgi pazuda, ti-

kai vēl trīs nedēļas pēc tam pie caurejas bija manāmas

vieglas sāpes. „šodien, desmitā augustā, sešas nedēļas pēc

koduma," nobeidz stāstītājs, ~pret vakaru labā roka drusku

uzpampa. Viņas ķertās vietās āda ir netīrā krāsā un ļoti
jūtīga pret spiedienu un gaisa maiņām. Uz labo pusd es

nevaru gulēt, labā roka ir nespēcīga un dažreiz stundām

ilgi stipri sāp. Es esmu vājāks nekā agrāk, arī aukstuma

sajūta nav pilnīgi zudusi, bieži veselām dienām bez kāda

redzama iemesla sajūtu lielu nespēku un mana sejas krā-

sa ir pārmainījusies. Man ir tā pārliecība, ka tiešs ko-

diens lielā artērijā, gandrīz vienmēr atnes nāvi, un kā tad

mēģinājumi glābt ir bez sekmēm."

Tāpēc katram skolotājam vajadzētu saviem skolnie-

kiem stāstīt par odzēm, katram vajadzētu tos mācīt, kā

bez briesmām nonāvēt šo dzīvnieku, ja tie to atrod, kat-

ram tēvam vajadzētu savus 'bērnus pamācīt, ka viens vie-

nīgs stiprs rīkstes sitiens pa mugurkaulu odzei atnes nāvi,
lai arī cik sīksta nebūtu viņas dzīvība! Tomēr nekad ne-

vajag nosisto dzīvnieku neuzmanīgi ņemt rokā, jo odze

vēl ilgi spējīga kustēties pēc tam, kad tā saņēmusi nāvīgo

sitienu, un briesmas, kas draud no viņas indes zobiem, arī

tad nav mazākas, ja ar asu sitamo galva ir atdalīta no vi-

dukļa. Nocirsta čūskas galva kož gandrīz tikpat dusmīgi,
kā tad, kad čūska vēl bija dzīva; minūtes un ceturtdaļ-
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stundas pēc galvas nociršanas tā griežas uz to pusi, no

kuras tai liekas, ka to apdraud. Un es vēlreiz atkārtoju,

ka'inde savu spēku pēc nāves tik drīz nepazaudē, jo pat

izkaltēta un pēc tam izmērcēta, kā to rāda daudzie mēģi-

nājumi, viņa ir spējīga samaitāt augstāka zīdītāja asinis.

Tā tad katrs ir jāpieradina pie uzmanības, kam ir prieks

un griba, palīdzēt, lai indīgo čūsku kļūtu mazāk.

Attiecībā uz to, kā rīkoties ar sakostiem, es gribu vēl-

reiz atgādināt, ka pēc līdzšinējiem novērojumiem alko-

hols, t. i. araks, konjaks, rums, degvīnsl, ja to daudz ie-

dzer, ir vislabākais starp visiem neskaitāmajiem pretlī-

dzekļiem, kas ir izmēģināti, tā tad katrs ir spējīgs palīdzēt
odzes sakostiem, jo pat mazākajā ciemā degvīns būs at-

rodams. Augšbavārijas kalnu iedzīvotājiem, kā es no dro-

šiem avotiem dabūju zināt, šis lieliskais pretlīdzeklis ir la-

bi pazīstams, un gandrīz arvien to izlieto ar panākumiem.
Lai apmierinātu tos, kas baidās, ka sekas būs sliktākas ne-

kā vienkāršs reibonis, man noteikti jāsaka, ka odzes sako-

stam cilvēkam arī tad, kad viņš degvīnu lietojis pārmērīgi,

nav reiboņa. Ka bez tam, kur vien iespējams, kodums jā-

izsūc, jāizgriež un jāizdedzina, vai līdz tam, kamēr iero-

das ārsts, jāpiesien pie sakostās vietas, cik cieti vien ie-

spējams, kāds ciets priekšmets, piem. akmens: tas viss.

pēc manām domām nav sevišķi jāpiemin.
Dienvidrietumu Eiropā odzi pa daļai aizvieto vipera

(Vipera aspis). Viņa ir gandrīz tikpat liela kā odze, bet

ir drusku druknāka un ar platāku galvu kā pirmā. Dro-

šāka pazīme, lai atšķirtu šīs sugas, pēc štraucha pētī-

jumiem, ir zvīņu rindas, kas atdala acu ābolu no visām

zem viņa novietotām virslūpas zvīņām, kuras bez tam vi-

perai ir divās rindās, kamēr odzei ir tikai viena tāda

rinda.

~Kamēr odzes," piezīmē štrauchs, ~apdzīvo Eiro-

pas-Āzijas cietzemes vidus un ziemeļu apgabalus un samē-

rā neliels viņu izplatības apgabals pieder Vidusjūras apga-

balam, vipera atrodama tikai pēdējā, un vienīgi Francijā
tā pārkāpj šo robežu," Vipera dzīvo Portugālē un Spānijā,
ir izplatīta Francijas lielākā daļā, Šveicē viņa sastopama



59

visos kalnainos apgabalos, bet sevišķi Jūrā un dažās Vaad-

tas un Vallisas kantonu daļās tā ir bieži sastopama. Itālijā
tā ir parastākā indīgā čūska, Grieķijā viņa ir retāk sasto-

pama, bet tā dzīvo arī Ziemeļāfrikā. Vācijas robežās, cik

tas tagad zināms viņa sastopama Pfalcē un Dienvidbavā-

rijā. Beidzot Austrijā tā liekas būt plašāk izplatīta, nekā

mēs tagad to domājam. Noteikti zināms, ka viņa dzīvo

Tirolē. Savā būtībā viņa vislielākā mērā atgādina odzi.

Dziļa vagakatrā purna pusē starp nāsīm un acīm, kas

nobeidzas akli, t. i. nesavienojas ne ar degunu, ne ar acīm

ir bedru čūsku (Crotalidae) galvenā pazīme. Bez

tam šīs čūskas atšķiras no viperām ar slaidāku ķermeni
un parasti arī ar drusku garāku asti, kas ir spējīga ķert.
Galva ir olveidīga vai strupi trīsstūraina, uz muguras pusi

platāka, redzami no kakla atdalīta; nāsis atrodas purna
sānos; vidēji lielās acis ir ar vertikāli nostādītu redzokli.

Galvas zvīņu sega ir nepilnīga, pārējā ķermeņa zvīņas at-

bilst viperu ķermeņa zvīņu sakārtojumam. Lai gan vipe-
ras nav mazāk bīstamas un dusmīgas kā bedru čūskas, to-

mēr pēdējās pieskaita pie bīstamākām čūskām zemes vir-

sū, un var apgalvot, ka viņu indes ieroči ir vislabāk attī-

stīti. Viņas ir lāsts tām zemēm, kuras tās apdzīvo, viņas
traucē lielu apgabalu apstrādāšanu un katru gadu prasa

daudz upuru.

Pazīstamākā no bedru čūskām ir klaburčūska

(Crotalus horridus) atšķiras no visām citām ar to. ka

astes galā tām ir klabji, par kuru nozīmi līdz šim velti lau-

za galvas. Viņi sastāv no lielāka vai mazāka skaita viegli
saspiestu tukšu vidu raga veidojumu, ko var salīdzināt ar

koniem, kas sabāzti viens otrā; viņu ārpusē ir trīs paaug-

stinājumi, kuri ar smailo galu ir vērsti uz astes galu un

kuriem ir uzbāzts virsū nākošais kons. Katrs no šiem ķer-
meņiem balstās uz diviem izciļņiem un tā saistās ar nāko-

šo, bet kustīgi, tā kā visi raga konusi var kustēties un sa-

vā starpā berzēties, šie klabji acīmredzot ir virsādas vei-
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dojums un laikam nav nekas cits, ka vesela rinda pārvei-
dotu zvīņu.

Klaburčūskas ir raksturīgas ar to, ka, bez divām lie-

lajām zvīņām virs acīm, viņām priekšā uz purna ir vēl

divi pāri lielāku zvīņu, starp kurām ir iespiestas mazākas.

Lielajai trīsstūrainajai snuķa zvīņai katrā pusē pievieno-

jas četrkantīgās deguma zvīņas un pie tām uz muguras

pusi vēl otra mazāka zvīņa, kam tāpēc ir nozīme, jo starp
to un deguna zvīņu atrodas nāsis. Vieta starp abām bei-

gās minētām zvīņām ir aizpildīta ar mazākām nenoteikti

veidotām zvīņām, kas sānos kļūst drusku lielākas; jau

starp uzaču zvīņām sākas garenās rombveidīgās un ķīlvei-
dīgās ķermeņa virspuses zvīņas, kas pārklāj visu virspusi
un sastāda divdesmit septiņas gareniskas rindas. Ķerme-
ņa virspuses pamata krāsa ir tumši pelēki brūna, zīmē-

jums sastāv no nenoteikti veidotām melnām šķērsšvītrām,
kas tumšajā astē vairs nav redzamas; ķermeņa apakšpuse
ir pamatā dzeltenīgi balta ar mazām melnām punktīm. Ļoti
vecas mātītes garumā sasniedzot gandrīz divi metri, to-

mēr 1,6 metri garas jau ir retums.

Klaburčūskas apdzīvotais apgabals sniedzas no Mek-

sikas jūras līča uz ziemeļiem līdz pat četrdesmit sestajam

ziemeļu platuma grādam, lai gan aizņem tikai Amērikas

rietumu daļu; vismaz visi ziņotāji vienbalsīgi saka, ka šī

čūska austrumos jeb šīs zemes Atlantijas okeāna pusē
vislielākais ja nonākot līdz Hamplenas ezeram. „Var pie-
ņemt," saka Gei j er s, „ka viņa nav vairs savās mājās

tur, kur pateicoties biezākām salnām vasarās nevar au-

dzēt kukurūzu." Vēl mūsu gadusimteņa pirmajos gadu
desmitos viņa visos vēl neapstrādātos apgabalos bija sa-

stopama tik lielā skaitā, ka divi vīri, kas augsti vērtēto

čūsku tauku dēļ sarīkoja uz viņām kārtīgas medības, trīs

dienās nosita 1004 klaburčūskas. Ka viņu skaits arvien

vairāk iet mazumā, to izskaidro ar to, ka zemi arvien vai-

rāk apstrādā un ka arvien lielāks top cūku skaits.

~Klaburčūskas vismīļākās uzturēšanās vietas," tur-

pina Gei j era, ~ir tādi apgabali, kur klinšainus, saulai-

nus vai vispār tuksnešainus paaugstinājumus ieslēdz zā-
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ļaiinas ielejas, upju, upīšu vai avotu aprasinātas pļavas;
tikai ja plašo līdzenumu atveldzē bagātīga rasa, viņu tur

var sastapt, citādi nē. Viņa ir dzīvnieks, kas ļoti jūtīgs

pret laika maiņām un uzturas vietu dienas laikā maina

gandrīz katru stundu. Kādas karstas dienas jaukā, gaišā
rītā tā mazgājas rasā un tad izvēlas piemērotu vietiņu uz

kāda celiņa vai plata akmens, lai te sauļotos un nožāvētos;

vēlāk, kad iestājas pusdienas tveice, viņa uzmeklē sausas,

ēnainas vietas, lai te mierīgi gulētu, bet arī tagad tā ne-

aiziet tālu no saulainām vietām. Ja vairākas naktis nav

uzkritusi rasa, tad to bieži var atrast peļķu un upju tuvu-

mā, bet ūdenī tā iet tikai tad, kad dodas medībās. Pret

lietu tā ir ļoti jūtīga. Viņas dzīves vietas ir dažādas, ska-

toties pēc tā, vai viņa dzīvo apstrādātos un apdzīvotos ap-

gabalos, vai mežonīgos klajumos. Pirmā vietā viņa dzīvo

kopmītnēs, otrā tikai atsevišķi, te ar varu ieņemtās alās.

tur parasti citādās paslēptuvēs. Pie pirmajām pieder prē-

riju suņu, vāveru, žurku, peļu un beidzot pat krasta bez-

delīgas alas, lai gan pēdējās lielākiem eksemplāriem liekas

būt nepiemērotas. Klaburčūska ar cieto galvas un ķerme-

ņa zvīņu palīdzību var viegli ieurbties cietā zemē vai mīk-

stā smilšakmenī, un, ja vajadzīgs, viņa caurumus var pa-
lielināt. Moines upes augšgalā, tagadējā Jovas štatā, mēs

stāvā maz apēnotā krastā, kas sastāvēja no jauna smilš-

akmena, apmērām astoņdesmit metru augstumā redzējām,
ka klaburčūskas izbāž galvas no bezdelīgu paplašinātām
alām. Apdzīvotu vietu tuvumā tās atrod reti vai nekad

lielākā skaitā, un ja tas notiek, tad pārošanās laikā, apriļa
beigās vai maija sākumā. Te viņas uzturas klinšu plaisās,
mūros un zem celtnēm, cauros kokos un uz plakaniem ak-

meņiem, malkas grēdās un žagaru kaudzēs ; viņas pat var

atrast zem dzīvokļa grīdām un žurku un peļu paslēptuvēs.
Ziemas mītne arī te, kā pie citām čūskām ļoti bieži

ir kur pagadās. Siltās oktobra dienas dzīvnieku vēlreiz

izvilina ārā no izvēlētās mītnes, bet ja piepēžs aukstums
to pārsteidz, tad arī cita vienkārša paslēptuve jāizvēlas
ziemas guļai; tāpēc prērijās bieži atrod klaburčūskas at-

klātās vietās zem atsevišķiem akmeņiem; tās te ar pilnu
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kuņģi grib pavadīt ziemu. Viņu ziemas guļa ir līdzīga ci-

tu rāpuļu ziemas tikai viņas uzmeklē pēc iespējas

sausu noslēgtu ziemas uzturas vietu." 0 di b o n s (Audu-

bon), kas šo dzīvnieku ļoti labi tēlo, stāsta sekošo: ~Kādr-

eiz ziemā es ar vairākiem paziņām atrados pīļu medībās.

Kad mēs gribējām sev pagatavot pusdienu, mēs ezera tu-

vumā iekūrām uguni un iesākām noplūkt kādu pīli. Viens

no maniem pavadoņiem gribēja pievelt klāt kādu bluķi

un atrada zem viņa saritinājušos, sastingušu lielu klabur-

čusku. Viņa bija stīva kā spieķis un tāpēc, lai to tuvāk

varētu novērot, liku viņu iebāzt somā, kas man bija uz

muguras. Drīz pēc tam, kamēr mūsu pīles, kas bija uzdur-

tas uz iesmiem, cepa virs uguns, es jutu, ka man aiz mu-

guras kas kustas. No sākuma es domāju, ka kustās kāda

atdzīvojusies pīle, bet tad man iekrita prātā briesmīgais

dzīvnieks, un tāpēc es lūdzu manus pavadoņus, lai tie pa-

skatās, ko dara čūska, un nosviedu ātri somu zemē. čūska

bija pilnīgi dzīves spējīga, izlīda no somas un iesāka ar

saviem klabjiem taisīt troksni, kamēr galvu tā stiepa uz

augšu, ķermeni saritināja un bija gatava iet uzbrukumā.

Tā kā viņa atradās tāļu no uguns, tad es domāju, ka auk-

stums to drīz vien sastindzinās; vēl pirms tam, kad mūsu

pīles bija izcepušas, viņa beidza klabināt un meklēja, kur

paslēpties. Drīz pēc tam tā bija atkal tikpat stīva kā

agrāk. Mēs viņu paņēmām līdz uz māju un pa ceļam to

vairākas reizes atmodinājām no viņas sastinguma, pielik-
dami to tuvu ugunskuram." Pēc saviem novērojumiem citu

aprakstu mums sniedz Palizo-Bovuā (Palizot-

Beauvois). „Viismīļāk klaburčūska ziemas miegam izvēlas

vietu avotu tuvumā. Mēs uzvandījām vairākas paslēptu-
ves Morica upes krastos. Līkumoti ceļi veda uz kādu tel-

pu, kas atradās no ieejas divi līdz trīs metri tāļu, tur uz

mitra pamata bez kādas kustēšanās gulēja kopā vairākas

čūskas. Mūsu vadonis mūs noveda pie kāda purva, kas

bija pārklāts divdesmit līdz trīsdesmit centimetru augstu
sūnu kārtu. Sūnas virspuse bija sasalusi, bet zem sūnu

segas mēs atradām vairākas klaburčūskas, kas lēni kustē-

jās pa mitro nesasalušo zemi. Viņas noslēpjas rudenī jau
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pirms tā laika, kad diena un nakts ir vienā garumā, kad

tās jau iepriekš nomaukušas ādu, un pavasarī atkal parā-

dās, kad pienācis viņu atmošanās laiks."

G c i j c r s domā, ka klaburčūska ir dienas dzīvnieks,

un apgalvo, ka viņa katru nakti kārtīgi ierodoties savā

mājoklī, kā to var novērot vēl tikai pie māju dzīvniekiem,

jo viņš pats esot novērojis, ka viena no šīm čūskām četras

nedēļas no vietas vakaros redzēta pie kāda caura koka, ka-

mēr dienās tā nav bijusi redzama. Kā slēdziens, kas se-

cināms no šiem G c i j c r a novērojumiem, nav pareizs, la-

bi redzams no viņa citiem novērojumiem. Lai pamatotu

apgalvojumu, ka klaburčūska ir sabiedrisks dzīvnieks, viņš
pastāsta sekošu piedzīvojumu: ~Atgriežoties no ceļojuma,
kur es biju, lai ievāktu materiālus, es divdesmit otrā augu-

stā nonācu kāda augsta kalna piekājē, ko rasināja burbu-

ļojošā Spokanas upe. Es nolēmu te pārlaist nakti uz kā-

das krūmiem ieslēgtas pļavas. Tiklīdz es biju nokāpis no

zirga, es gāju pie upes nodzerties un atradu kādu augu;
citus tālākus augus meklējot man uzbruka kāda klabur-

čūska, kuru es acumirklī nonāvēju. Kad es vēlāk ieturēju
vakariņas, es izdzirdu troksni; mūlis, kuru es pa nakti

biju piesējis netālu no sevis, kļuva nemierīgs; tomēr es

turpināju ēst un tikai tad, kad biju paēdis, paņēmu trau-

ku un gāju uz upi pēc ūdens. Troksnis, kuru es dzirdēju,
likās būt tuvu, un to varēja salīdzināt ar čabēšanu, kas

ceļas, ja stieni vai koku velk pa zemi. Tiklīdz es biju pār-

gājis pār mazo zāļaino pļavu un atrados pie apmēram vie-

nu metru augstā krasta, zem kura atradās upes grants
pārklātā mala, es ieraudzīju neskaitāmu daudzumu kla-

burčūsku, kas griezās un skrēja pa grants klāto līdzenumu.

Mēness spoži spīdēja, un es varēju skaidri redzēt, ka tās

līda viena zem otras un viena pār otru, sevišķi tas notika

noapaļoto granita bluķu tuvumā, kas šur un tur bija iz-

mētāti un ap kuriem tās skraidīja. Troksni vēl pastipri-
nāja viņu zvīņainā ķermeņa berzēšanās gar oļiem; smaka

bija atbaidoša un nepanesama. Baiļu pārņemts es atgrie-
zos pie sava ugunskura un ietinos vilnainā segā, jo es bai-

dījos, ka šiem viesiem var ienākt prātā nākt pie manas
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uguns, mani miegā traucēt un man uzbrukt. Troksnis ilga
līdz apmēram pulkstens desmitiem, pēc kam tas pama-

zām izbeidzās. Tagad es varēju iemigt. Tiklīdz iestājās

diena, es uzcēlos, apsegloju savu mūli un meklēju pēc sa-

viem zirgiem, lai atstātu šo nepatīkamo nometni, bet pēc

vairāku stundu veltīgas meklēšanas atgriezos atpakaļ bez

panākumiem, un tā biju piespiests te palikt. Tagad es

sāku pārmeklēt grantaino līdzenumu gar upes malu, bet

tas bija pilnīgi atstāts un tikpat mierīgs, kā pēcpusdienā

dienu iepriekš. Tikai klaburčūska, ko es biju nonāvējis,

vēl tur gulēja. Es vēl nelikos mierā, paņēmu kādu koku

un iesāku ar viņa palīdzību uzcelt plakanos akmeņus, kas te

gulēja, domādams, ka te es atradīšu čūskas, bet ne-

skatoties uz manām pūlēm, es nevienu neieraudzīju. Da-

žas dienas pēc šī piedzīvojuma ar čūskām man bija tas

prieks sastapt Kolvillas forta virsfaktoru Makdonal-

du. Kad es viņam pateicu par saviem piedzīvojumiem,

viņš man, par lieliem brīnumiem, pastāstīja, ka divdesmit

pirmajā augustā, tā tad dienu pirms manis, tas Kolumbijas
krastos piedzīvojis to pašu."

Lielākā novērotāju daļa klaburčūsku apraksta kā ļoti
kūtru, lēnu radījumu, un B o v v ā (Beauvois) pat saka, ka

maz esot čūsku, kas esot tikpat labsirdīgas kā viņa. „Ne-
kad viņa pate neuzbrūkot dzīvniekam, ko tā neizlieto barī-

bai; nekad tā nekož, ja to nesabaida vai neaizkar. Bieži

es esmu pagājis tai garām nedaudz centimetru attālumā

no viņas, bet viņa nav parādījusi ne mazāko gribu man

iekost. Viņas tuvumu es esmu, pateicoties klaburu troks-

nim, pamanījis jau laikus, un kamēr es bez steigšanās no

tās attālinājos, tā nekustējās un deva man pat laiku no-

griezt spieķi, ar ko to nosist." šis aizrādījums pareizs ti-

kai pa daļai, jo attiecas uz čūskas izturēšanos, kad tā ir

mierā; kad viņa kustas, tad lietas ir citādas. „Klabur-
čūska." saka Geijers, ~ātri kustas uz priekšu un pie
tam daudz nepiepūlas un neizlokas. Pēdējais apstāklis tai

piedod izskatu itkā tā kustētos lēni; bet ja padomā par

tiem atstatumiem, ko tā noiet vienā sekundē, tad ātrums

būs ievērojams. Uz savu laupījumu tā metās ar palielinātu
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ātrumu, kas beigās līdzinās putna lidošanai. Tā, pie Mis-

suri kādas zemnieku mājas tuvumā es kādreiz redzēju kā-

du klaburčūsku, kas metās no koka uz jaunu vistu, saķēra
to aiz spārna un zibens ātrumā aiznesa kādā kailā klinšu

tuksnesī, tā kā es tai tikko varēju sekot. Labi mērķēts
akmens to piespieda apstāties, čūska tagad aptinās ap sa-

vu upuri un tā atsvabināja žokļus, bet kamēr es izturējos

mierīgi, iekoda putnam galvā. Pie otrā akmens sviediena

tā palaida savu upuri vaļā, bet turēja to aiz spārna samērā

augstu gaisā. Drīz tā izrādīja gribu aiziet, bet stipri

ķerta no trešā akmens, viņa atlaida pusdzīvo medījumu
un saritinājās, lai aizstāvētos. Tagad es to nonāvēju. Vēl

lielāku ātrumu es novēroju pie kādas citas klaburčūskas

Misisipi upes augšgalā, kad tā medīja zemes vāveri." Par

kādām vāveru medībām, kas norisinās no koka kokā, stā-

sta arī odib o n s. Visi pārējie novērotāji pilnīgi no-

liedz klaburčūskas spējas kāpelēt pa kokiem. Daudz vieg-
lāk, nekā kokos tā iet ūdenī, lai arī pēdējo tieši neuzmeklē.

Ka viņas pa laikam pārpeld ezerus un upes un ūdenī ku-

stas ļoti ātri, par to jau mums ir ziņas no vecā X a 1 m a.

„Pie tam viņa izskatās kā uzpūsta un kā pūslis tā arī peld
virs ūdens. Te tai uzbrukt nav ieteicams, jo viņa, kā tas

ir novērots, var piepēži mesties laivā."

Tās barība sastāv no maziem zīdītājiem, putniem un

abiniekiem, sevišķi vardēm. Pie manām gūsteknēm es

nekad neesmu novērojis, ka viņas savu upuri nožņaugtu,
bet gan šad tad viņas sevi neapgrūtināja ar to, lai mazāku

laupījumu pirms norīšanas saindētu, bet bieži tās to vien-

kārši saķēra un, tāpat kā zalkši vardes, norija. To pašu ir

novērojis pie savām klaburčūskām arī šmid t s. Pēc ba-

gātīgas maltītes čūska nejauki smirdot, ko jūtot ne tikai

sevišķi jūtīgie dzīvnieki, bet arī cilvēks. To gan vairāki

novērotāji apstrīd, bet citi atkal uz noteiktāko apliecina,
ka tas ir tiesa. Es te gribu noteikti piezīmēt, ka pie gū-
stā turētām es pa laikam neesmu manījis ne mazāko sma-

ku, pa laikam atkal vieglu muskusam līdzīgu smaku.

Vairošanās iesākas pirmos pavasara mēnešos un dzi-

mumu kopulēšana notiek tāpat kā pie odzēm. ~šo dzīv-
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nieku apvaisļošanās," saka odib o n s ir tik pretīgs

skats, ka es negribētu par viņu nemaz domāt, ja viņa ne-

būtu sevišķi raksturīga. Pavasara sākumā, kad čūskas ir

nomaukušas ādu, tās rāpo apkārt spīdošas, visā savu krā-

su godībā; viņas ir dzīvības pilnas un acis tām zvēro.

Tēviņi un mātītes rāpo pa meža atklātām, saulainām vie-

tām, un ja satiekas, tad savijas kopā; tā viņas savienojas

milzīgos kamolos, kas sastāv no divdesmit līdz trīsdesmit

čūskām un pat vēl vairāk. Pie tam galvas ir-visos virzie-

nos vērstais uz āru, rīkles ieplestas, un viņas šņāc un kla-

bina, šādā stāvoklī tās paliek guļam vienā un taī pašā vie-

tā vairākas dienas no vietas. Ja gribētu šādai grupai tu-

voties, tad nokļūtu lielās briesmās, jo tiklīdz tuvojas ie-

naidnieks, tās ātri atlaižas vaļā un iesāk uz uzbrucēju me-

dības". Pēdējais apgalvojums gan liekas būs nepareizs,
bet ka čūskas savienojas kamolā, nevar būt šaubu; to ap-

stiprina arī G c i j c r s, kas mums atstāsta indiāņu nostā-

stus. Mātīte dēj olas augustā un jaunie no olām izlien da-

žas minūtes pēc viņu nodēšanas, pie kam māte par tiem ne-

liekas vairs ne zinis.

Visniknākais klaburčūskas ienaidnieks ir pārāk salta

ziema, sevišķi ja tā iestājas agri un piepēži; plaši pava-

sara plūdi tai ir ne mazāk kaitīgi, un tāpat arī mežu un

stepju ugunsgrēki. Ir gadījumi, kad veseli apgabali ir no

viņām iztīrīti pateicoties aukstai ziemai, plūdiem vai

ugunsgrēkam, kaut arī iepriekš tās te būtu bijušas ļoti
bieža parādība. Ir ļoti izplatīta teika par to, ka cūkas

ēdot klaburčūskas, un ka viņu inde tām nekaitējot; pat
vairāki pējtnieki šo teiku ir uzņēmusi par tīru patiesību,
lai gan tai nav nekāda pamata. Daudzi mēģinājumi, ko es

esmu izdarījis, rāda, ka cūkas, tāpat kā citi mājas dzīv-

nieki, baidās no dzīvām klaburčūskām un arī nekad neaiz-

tiek nedzīvās, kas sacirstas gabalos." Es negribu noliegt

pēdējos Geijera datus, bet man jāpiezīmē, ka jau pirmie

ziņu sniedzēji izceļ cūku nopelnus pie klaburčūsku izskau-

šanas un jaunākie novērotāji tam pilnīgi piekrīt. „Neviens

apgabals Oregonā," saka Brauns (Brown), ~nebij ag-
rāk no klaburčūskām tik stiprā mērā apdzīvots kā Kolum-
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bijās upes ielejas. Kādu laiku pēc tam, kad šai zemes da-

ļā, ieradās pirmie ieceļotāji, šīs čūskas bija tapušas tik uz-

bāzīgas, cik vien tas ir iespējams, jo viņas nāca pat mājās

un līda zem cilvēku gultām. Visi mēģinājumi tās apkarot

palika bez sekmēm, līdz cūkas še kļuva par vispār izplatī-
tu mājas dzīvnieku, šos derīgos radījumus baroja ozolu

mežos un gandrīz atstāja savā vaļā. No šī laika sākot kla-

burčūsku kundzībai še pienāca gals, un tagad tās te ir tik

retas, ka es četrpadsmit dienu laikā, kurās es stādus ie-

vākdams, kājām apstaigāju šo zemi krustiem, šķērsām ap-

mēram sešu vai septiņu angļu jūdžu attālumā, neatceros

nevienu no viņām redzējis. Tikai tad, kad es nonācu ār-

pus tiem rajoniem, ko apmeklē cūkas, klaburčūskas sasta-

pu atkal biežāk. Cūku un klaburčūsku starpā liekas valda

savstarpējs dabīgs naids. Tiklīdz cūka ierauga čūsku, vi-

ņa skaļi rukšķot dodas tai virsū, un pirms vēl indīgais rā-

pulis spēj tai iecirst savus zobus, viņa uzmin kāju uz tā

pakauša, saspiež to un tad mierīgi apēd. Indiāņi šo sav-

starpējo naidu pazīst, un ne vienreiz vien es esmu piedzī-
vojis, ka indiāniete atnāk pie ieceļotājiem, lai izlūgtos kā-

du gabalu svaigas cūkgaļas. Viņa to gribot ogas lasot ap-
siet ap lieliem, lai nodrošinātos pret čūsku kodieniem.

Dienvidus Oregonā liekas būt plaši izplatīta ticība tam, ka

pat cūkas gaļa aizsargājot pret čūskas kodieniem; pat
nonāk līdz tādiem apgalvojumiem, ka cūkas gaļa ir ārst-

niecības līdzeklis pret šo čūsku indi. Var gan būt, ka cū-

kas biezā tauku kārta šo dzīvnieku pašu aizsargā pret ko-

dienu, un tā inde netiek asinīs." Līdzīgi izsakās Bru-

hins. Viņš saka: „Klaburčūskas agrāk Milvokes grāfi-
stē nebija retums, bet pateicoties cilvēku un cūku kopējai
vajāšanai tagad tās gandrīz pavisam izskaustas. Vismaz

man neizdevās piecu gadu laikā, kur es klejoju pa turienes

mežiem, laukiem un purviem, nevienu iegūt un pat ierau-

dzīt." Pēc šiem dažādu novērotāju savā starpā saskano-

šiem ziņojumiem, kur liekas viens par otru tie nekā nav

zinājuši un pēc līdzīgiem novērojumiem citos apgabalos,
es domāju, ka Gei j ers cūkas darbību ir novērtējis pā-
rāk zemu.
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Ļoti daudzas klaburčūskas nosit un sabrauc uz lauku

ceļiem. Katrs labprāt nokāpj no zirga, lai pamazinātu šo

nejauko dzīvnieku skaitu. Cik daudzas es neesmu saticis

un nositis, un tomēr es nekad nevaru pārvarēt bailes no

viņām, lai gan man tikai reiz ir iekosts zābaka purnā un es

neesmu pie tam tapis ievainots. Klaburčūskas priekšā

Amērikā tomēr atkāpjas tikai ar to nolūku, lai sadabūtu

kādu akmeni vai spieķi, ar ko to nogalināt. Katrs mazs

zēns to nogalina, tā tad bailes no tās ir niecīgas. Apdzī-

votos Ziemeļamērikas apgabalos tā ir retums, jo neatlai-

dīgā vajāšana tomēr ir atstājusi savu iespaidu.
Daudzi dzīvnieki pazīst klaburčūsku un baidās no tās.

Zirgi un vērši no tās baidās un metas bēgt, tiklīdz to pa-

mana ; suņi rej uz viņu, lai gan turas no tās cienīgā attā-

lumā; putni to ieraugot aiz bailēm saceļ lielu troksni.

„Apmēram divdesmit soļus no manas mājas," stāsta Du-

d c n s, ~es ieraudzīju apmēram pusotra metra garu kla-

burčūsku, kas tikko bija saritinājusies pie kāda riekstu

koka un ieņēmusi draudošu pozu pret maniem suņiem.
Viņas aste nemitīgi kustējās un sacēla troksni līdzīgu tam,
kāds ceļas dzirkles trinot, kamēr atvērto un uz augšu pa-

celto rīkli tā stiepa pretī maniem suņiem. Tie nekustējās
un kā vislielākā izbrīnā skatījās uz draudošo dzīvnieku un

neuzdrošinājās tam uzbrukt, lai gan neviens no viņiem ne-

bija baidījies mēroties spēkiem ar vilkiem. Arī divi kaķi
tur stāvēja un bija tādā pat izbrīnā. Es biju norūpējies

par saviem mājas dzīvniekiem, bet čūska piepēži mainīja
stāvokli un turpināja savu ceļu. Suņi un kaķi no tās rū-

pīgi izvairījās, bet sekoja tai vienmēr, kā likās, aiz ziņkā-
rības. Es iešāvu viņai pilnu lādiņu un pēc tam ar spieķa
palīdzību izdzēsu tās sīksto dzīvību. Nevienu no mājas
dzīvniekiem es nevarēju piespiest tuvoties nedzīvajam ķer-
menim vairāk, nekā tie to iepriekš bija darījuši."

Vairāki novērotāji ir apgalvojuši, ka klaburčūska

pirms košanas vienmēr klabinot; tomēr tas nav gluži pa-

rizi. „Ja viņa iet lēnām," saka Geij c r s, ~tad viņa klab-

jus velk līdz pa zemi, bet ja tā bēg, tad tā tos paceļ uz aug-

šu, bet nepārtraukti klabina kā iepriekš; tikai tad, kad
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tā dzenas pakaļ medījumam, neko nevar dzirdēt. Klabinā-

šana izklausās kā nažu trinēja radītais troksnis. Misuri

augšgala prērijās dzīvo mazi sienāži, kas laižoties saceļ

gluži tādu pat troksni. Klaburčūska vienmēr nebiedina,
bet tikai tad, kad tā tā sabaidās vai redz, ka tai uzbrūk.

Bieži es esmu redzējis to tur guļam, no kurienes es tikko

stāvēju kādu desmito daļu metra tālu." Cik mēs varam

spriest, tad klabināšana nav nekas cits, kā lielāka uztrau-

kuma pazīme, jo arī citu čūsku uztraukumu var pazīt no

tā, ka viņas stipri kustina astes galu. No manis koptās
vai citur gūstā redzētās klaburčūskas klabināja vienmēr,

ja domāja, ka tās traucē, bieži vien jau tad, tiklīdz iegāja

telpā, kur atradās viņu būris. Klabinot tās parasti ieņem
to stāvokli, kāds ir mūsu attēlā, pie kam galvu tās paceļ
divdesmit līdz trīsdesmit centimetrus uz augšu, kaklu iz-

liec līdzīgi burtam S, lai metoties uz priekšu būtu brīvs va-

jadzīgais priekšējā ķermeņa garums, un astes galu ar kla-

buriem, kā pareizi ir attēlots, izstiepj uz priekšu starp iz-

liekumiem, tūliņ aiz kakla izliekuma. Troksnis, ko arī pēc
maniem uzskatiem vislabāk var salīdzināt ar sienāža radī-

tām skaņām, lai gan viņš ir klusāks, dažreiz apspiests, es

gribētu sacīt bez skaņas, rodas tā, ka asti sāniski kustina

uz priekšu un atpakaļ, bet šī kustība notiek tik ātri, ka acs

nav vairs spējīga atšķirt astes galu, bet gan tāpat kā pie
visiem priekšmetiem, kas kustas ātri, redz tikai itkā viņas
ēnu. Patiešām apbrīnošanas cienīga ir tā izturība, ar ku-

ru klaburčūska klabina. Kamēr viņa jūtas apdraudēta, vi-

ņa paliek ieņemtā stāvoklī un visu laiku klabina. Es sev

par patiku esmu to ilgi kaitinājis, lai pārliecinātos par vi-

ņas izturību, bet viņa mani ir nogurdinājusi. Ja no uz-

trauktās čūskas drusku atkāpjas, tad klabināšana top klu-

sāka, ja atkal tai tuvojas, tad skaņa pastiprinās, skatoties

pēc tā, par cik pastiprinās viņas bailes un dusmas. Pēc

maniem novērojumiem liekas var pieņemt, ka viņa klabina,
ja tā jau laikus ierauga tuvojošos cilvēku, un bez trokšņa
iekož, ja viņš to nejauši pārsteidz.

Kodiens vienmēr ir briesmīgs, jo samērā lielie un kā

adatas smailie zobi iet cauri pat biezam apģērbam vai bie-



70

zai spalvai. „Viņa kož", saka Geij c r s, ~ar tādu spēku,

kādu no tās nemaz nevarētu gaidīt. Pēc tam, kad es biju

pārliecinājies, ka viņa nevar lēkt, es pavadīju laiku ar to,

ka novēroju viņas prieku kost. Es atradu, ka indes zobi

tik viegli nelūzt pat tad, ja spieķi, kurā tā iekodusies, griež

riņķī; var pat griezt līdz pašu dzīvnieku un pacelt to gai-

sā. Ja ta atlaižas, tad tikai lai paturētu savus zobus, pēc

tam acumirklī kož atkal no jauna. Kāda liela, apmēram

divi metri gara klaburčūska ar divpadsmit klabjiem, pēc

tam, kad es to biju padarījis nespējīgu kustēties, apmēram

trīsdesmit reiz koda caurmērā trīs centimetri resnā hikori

spieķī, kodiena vietā norāva mizu līdz koksnei un sakoda

arī to. Jo ilgāk šo rotaļu turpina, jo dusmīgāka top čūska,

un beidzot kodieni seko viens otram apbrīnojamā ātrumā,

bet pēdīgi iestājas nogurums un dusmu vietā rodas bailes.

Cits gadījums pārliecināties par kodiena stiprumu,
man bij prērijā pie Misuri upes. Es ieraudzīju kādu pie-

augušu vērsi, kas nāca uz mani kā lielās dusmās. Lai ne-

uzdurtos uz viņa ragiem, es pagriezu savu zirgu sāņus un

liku tam auļot. Vērsis pie kāda zema krūma paskrēja man

cieši garām un pie tam es redzēju, ka viņam pie žokļa ka-

rājās liela klaburčūska. Es devos tam pakaļ. Viņš no-

skrēja lielu līkumu, beidzot devās iekšā ābeļu biezoknī, iz-

lauzās otrā pusē ārā un nu bija ienaidnieku nokratījis.
Lai novērotu kodiena sekas, es nokāpu no zirga. Vērsis

lēnām gāja pie citiem, kas ganījās zālē, bet neēda; dažas

minūtes vēlāk viņš stāvēja mierīgi, nokāra galvu un no-

lieca to uz pretējo pusi no ievainojuma; no ceļgala uz le-

ju līdz vēzītim es ievēroju ļodzīšanos, kas aizvien vairāk

pieņēmās, kad es to dzinu. Sakostā vieta jau bija uz aug-

šu līdz ausīm stipri uzpampusi. Tas bija priekšpusdienā

starp pulkstens deviņiem un desmitiem. Nākošā dienā

ap pulkstens četriem pēcpusdienā es atnācu atpakaļ un at-

radu dzīvnieku vēl tanī pašā vietā; purns tam bij ar zemi

pārklāts, sauss, mute vaļā, uzpampušā mēle izkārta un ar

sausu zemi pārklāta; zem purna zemē bij izlaizīta labi

liela bedre. Sakostā vieta pūžņoja un bij mušu baru ap-

stāta. Ta kā cilvēka mājokļu tuvumā nebij, es nevarēju
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neko nabaga dzīvniekam līdzēt; tomēr es nogriezu zāļu
sauju, samērcēju ūdenī un noliku viņam pie purna.

Ļoti dažāds izrādās indes iespaids atkarībā no tā, vai

klaburčūska ir vairāk vai mazāk uzbudināta. Vismazāk

indīgs ir kodiens mitrā vēsā laikā, ļoti bīstams tas ir tūliņ
pēc čūskas izlīšanas no ziemas mitekļa un pa augusta mē-

neša karsto laiku. Ap šo laiku nekur neesi drošs no vi-

ņām; tad tās ir visaugstākā mērā rosīgas un cīņas kāras,
un tarkšķina katram bieži jau vairāk soļus pretīm.

Sagūstītas klaburčūskas bieži ilgi spītē, tomēr pēdīgi
tās iet pie barības, ja vien viņu būris kaut cik ir piemērots

savam nolūkam. Kāda klaburčūska, kuru es nopirku, sep-

tiņus mēnešus neēda nenieka, lai gan dzīvniekus, kurus es

viņai pasniedzu, tā nonāvēja; pēc tam, kad bij pagājis zi-

nāms laiks un viņa bij noliesējusi gandrīz līdz kauliem un

ādai, tā piekāpās un aprija vienu no savam noindētām žur-

kām. Ja es pieņemu divu mēnešu laiku, kā to vismazāko,

ko viņa pavadīja gūstniecībā pirms tā kļuva par manu īpa-
šumu, tad man jāsaka, ka trīs gada ceturksni ilga badoša-

nās tai nav kaitējusi. Pa savu brīvprātīgās gavēšanas lai-

ku viņa bieži dzēra ūdeni, peldējās, arī atkārtoti meta ādu

un pēc katras ādas nomešanas izrādīja vēlēšanos pēc barī-

bas, bij rijīgāka un mošāka, kā agrāk, dzīvniekus nogali-
nāja un tā viņus atstāja, līdz pēdīgi taču norija vienu žur-

ku un pēc tam sāka kārtīgi ēst, tā kā divu mēnešu laikā tā

atkal sasniedza savu agrāko pilnīgumu un apaļumu. Pie

kaut cik pienācīgas kopšanas klaburčūska panes gūstu tei-

cami: par atsevišķām ir zināms, ka viņas desmit un div-

padsmit gadus ir pavadījušas būrī. Sākumā, tās tāpat kā.

viņu radinieces, palika joprojām sakaitinātā stāvoklī; bet

pamazām samazinājās viņu niknums, līdz pēdīgi viņas pa-
tiesi mācījās savu kopēju kā savu ēdinātāju pazīt, vismaz

nekoda vairs viņam, vai cilvēkiem, kas viņas būrim tuvo-

jās, tik bezprātīgi, kā agrāk. Ar sev līdzīgām būtnēm vi-

ņas satiek lieliski.

Par koduma iespaidu mēz dzirdam no Vīd a s prin-
ča sekošo: „Kaut gan braziliešu ārstēšana ir savienota ar

dažādiem māņticīgiem pasākumiem, lūgšanām un citām
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līdzīgām formulām, viņi tomēr pazīst dažus svarīgus lī-

dzēkļus pret čūskas kodumu, šeit pieder ievainojuma iz-

griešana un izdedzināšana tāpat kā dažādu zāļu uzlējumi,

kurus lieto apsējumiem un arī iekšķīgi, un šo pēdējo para-

sti kā svīdēšanas līdzēkli. Pret čūsku kodumu lietoto au-

gu ir ievērojams skaits ; šeit pieder vairākas Aristolochia,

Bignonia un Jacaranda sugas, piemēram arī Andira bran-

co, Plumeria, Verbena virgata un citas; katrs padoma

devējs tādā gadījumā parasti uzrāda arvien citas un vien-

mēr labākas sugas. Brazilieši sadrāž un saspiež šo augu

saknes, lapas un augļus, dod iekšā un liek uz ievainojuma;
dažas ir labas, lai ievainojumu kairinātu, citas gan visvai-

rāk lai svīdētu un t. t." Sava ceļojuma aprakstā princis
atstāsta vairākus gadījumus, kur čūsku sakostie ir izdzie-

dināti. Kādam jaunam puri apsēja sakosto kāju, izgrieza
un izsūca ievainojumu un deva iekšā svīšanas līdzekļa vie-

tā degvīnu. „Pēc vairākkārtīgas izdedzināšanas ar šauja-

mo pulveri ielika slimnieku guļamā tīklā un iekaisīja ievai-

nojumā saberstas spāniešu mužas. Kāja ļoti uzpampa.
Kāds no klātesošiem kalnračiem atnesa divas saknes, ku-

ras viņš ļoti slavēja; viena bij sūcekļaina un bez garšas
un tādēļ tika aizmesta; no otras, kura bij ļoti rūgta un iz-

skatījās pēc Aristolochia ringens, pagatavoja stipru tēju.
Vai sekojošās vemšanas iemesls bij tēja, degvīns vai pašas
čūskas indes iedarbība, bij grūti izšķirt. Pēc mierīgas
nakts kāja un gurns bij līdz divkāršiem apmēriem uzpam-

puši; slimnieks bij tik uzbudināts, ka kliedza un raudāja

pie mazākā trokšņa. Tā ka viņam pa muti nāca asinis,
vairāk nekādu līdzekļu tam nedeva; uz kājas viņam uzli-

ka lapas, laikam Plumeria obovata, tās slimnieks ļoti sla-

vēja, jo tās viņu ārkārtīgi atvēsināja. levainojumā iekai-

sīja šā auga sakņu pulveri. Nu viņš drīz atveseļojās.*)

*) Mūsu dienas cīņa ar čūskas koduma indes iespaidu no-

tiek serumterapijas ceļa — ar antiseruma iešļircināšanu. Čuskam

bagātos Braziiijas apgabalos šāds serums ir katram pie rokas,
lai vajadzības gadījumā varētu tūdaļ iešļircinājumu izdarīt. Se-

ruma pagatavo sevišķos institūtos, no kuriem „Instituto Butantan"

ir pazīstamākais. Šeit tura neskaitāmas klaburu un citas indīgas
čūskas no kurām regulāri izņem viņu indi. Red.
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„Mēmā klaburčūska (Crotalus mutus)", tā Lin-

ne j s nosauca vienu no Dienvidamērikas bīstamākām

bedru čūskām, kuru brazīlieši sauc sururuku. šī čūska

gan līdzinās īstajām klaburčūskām, pat astes veidu neat-

skaitot, bet klabju vietā viņas astes galā ir tikai četras

līdz piecas mazākas nosmailotas zvīņas ar dzeloņveidīgu

ataugumu pašā galā; Dodens (Daudin) šī iemesla dēļ
minēto čūsku uzskata par atsevišķas ģintas Lachesis

priekš stāvi.

Sururuku Čūska (Lachesis muta) sasniedz 2,5
metra garumu un vairāk; virspuse tai zīmēta uz iesar-

kandzeltena pamata lieliem garumā rindotiem melnbrū-

niem rombveidīgiem plankumiem, no kuriem katrus divus

noslēdz mazi gaišāki plankumi, apakšpuse ir bāli dzelten-

balta un spīdoša kā porcelāns. Muguras krāsa uz kakla ir

tumšāka, par galvu zīmējums iet nekārtīgiem plankumiem,
kuri ir melnbrūnā krāsā.

„Indes dziedzeris ievērojami palielina skaisti zīmētās

čūskas sirdsveidīgo galvu." saka šomburgks, „pret
kaklu tas atdalās uzkrītoši asi, kā vairāk par centimetru

gara indes tvertne, pasludinādama jau par gabalu sururu-

ku bīstamību; un ja viņa nedzīvotu lielajos mežos, kuros

tā pa dienu guļ saritinājusies, tad viņa uzglūnētu ceļnie-
kam uz katra soļa daudz biežāk nekā tas patiesībā notiek;

pēc indiāņu izteicieniem, šī čūska tā nebēg no cilvēkiem

kā citas, bet ja kāds tai tuvojas, viņa sagriežas skrūvvei-

dīgi, mierīgi gaida un tad šaujas ar bultas ātrumu uz vi-

ņu, šī ir neapšaubāmi indīgākā un bīstamākā no visām

Gvianā sastopamām bedru odzēm, un viņas kodums ir kat-

rā ziņā nāvīgs." Ar šo attēlojumu saskan arī citu novēro-

tāju ziņas.
Viņa ir liela, skaisti zīmēta, kūtra čūska, kura, kā sa-

ka, sasniedz vīra gurna resnumu; tā mīl uzturēties vēsos

ēnainos mežos, kuros viņa atrodama parasti saritinājusies
uz zemes atdusamies. Kokos viņa nekāpj. Viņas dzīves

veids un parašas ļoti līdzīgas klaburčūskas dzīves veidam

un parašām.
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Tai šīs dzimtas ģintai, kas visbagātākā sugām, mēs

dosim alu čūsku nosaukumu, še pieskaitītas bedru čūs-

kas samērā slaiki veidoti dzīvnieki ar trīsstūrainu galvu,

kuras smailā purna priekšgals, izņemot uzaču apkārtni,

pārklāts tikai mazām zvīņām, bet ne vairogiem, un ar mē-

reni garu, bieži sakamptspējīgu asti. Visas šinī grupā ie-

skaitītās čūskas dzīvo Indijas un Dienvidamērikas apga-

balos un ar savām parašām stāv vienaotrai tikpat tuvu, kā

Hr savu izskatu un krāsu. Daudzas no tām, kā to rāda arī

viņu tverošā aste, ir noteikti koku čūskas, kuras savas dzī-

ves lielāko daļu pavada koku zaros vai vispār uz augiem

un tikai šad un tad nonāk zemē; citas dzīvo tikai uz

zemes.

Lai iepazītos arkā p c 1 ē tā j v č ū s k v dzīves veidu,

pietiks, ja es mēģināšu sekojošā to aprakstīt pie kādas

man pazīstamas šīs grupas sugas.

Koku čūska jeb malajiešu ~budru-pam" (Both-

rops ervthrurus), ir vidēji liela šīs grupas suga; tā sa-

sniedz 85 centimetri garumā un ir virspusē zāles zaļa, sāni

tai drusku gaišāki, apakšpuse zaļganbaltā krāsā. No bal-

tās virslūpas pār acīm velkas tālāk gar galvas pusēm uz

pakausi nepārtraukta līnija, dažreiz gluži tādā pašā krā-

sā ; tāpat var manīt parasti baltiem vai dzelteniem punk-
tiem veidotu atšķirošo līniju starp divdesmit vienu līdz

trīsdesmit trim rindā sakārtotām muguras zvīņām un vē-

dera bruņu plātnēm.
Koku čūskas izplatības apgabals sniedzas no Indijas

pussalas līdz Ķīnai. Pēc Stoličkas (Stoliczka) novē-

rojumiem, tā dzīvo ļoti ievērojamā skaitā pakalnainā no-

vadā Mulmeinas tuvumā un gandrīz vienīgi tikai kokos.

Viņas krāsa līdzinās dažādo koku laku krāsai tik lielā mērā,
kā to tikko ir iespējams manīt. Stolička redzēja šīs sugas

jaunākas čūskas bieži uz zemākiem augiem, unKantors

(Cantor) sastapa viņas šad un tad tāpat uz zemes. Koku

zaros viņas jūtas kā pilnīgas valdinieces; viņas ne tikai

teicami kāpelē pa kokiem, bet arī prot ieņemt cik iespē-

jams ērtu stāvokli. Tverošo asti tās apmet ap kādu zaru

vai kāda čemurauga stublāja augšdaļu, lai sagādātu ķer-
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menim vajadzīgo pieturu, un tā tās atdusas gan taisni iz-

stiepušās gan vairākiem tinumiem savijušās, vai arī pa da-

ļai saritinājušās nekustoši uz platajām lapām vai zariem,

itkā viņas būtu daļa no paša auga. Tādejādā mērā piekļā-
vusies vai guloša koku čūska domā par ārpasauli tikai tad,
kad tas viņai visādā ziņā izrādās vajadzīgs. Nepakustēda-
mās viņa ļauj cilvēkam pienākt un pat sevi saņemt, un ti-

kai tad, kad viņu ar spieķi grūž vai ar knaiblēm kniebj, tā

mēģina kost. Bet ja šīs čūskas ir reiz uzbudinātas, tad

arī tās izrāda visām indīgām čūskām piemītošās ātrās dus-

mas; viņas atpleš rīkli, kāMartenss uzsver, tik plaši,
kā virs un apakšžoklis stāv gandrīz vienā līnijā un sniedz

tad ar saviem smailajiem, no rožsarkanajām smaganām

izrieztiem indes zobiem patiesi briesmīgu ainu. Savā nik-

numā priekšā turētu spieķi tā tik stipri kož, ka viņa pati
izlauž savus indes zobus.

Cik dienākoku čūskas ir miegainas, tikpat naktī viņas
var būt mundras. Šinī laikā viņas tikai sāk savas medī-

bas uz dažādiem mazākiem putniem, zīdītāju dzīvniekiem,
koku un citām vardēm un arī uz kukaiņiem, kuri, pēc Sto-

ličkas ieskata, sastāda viņu galveno barību. Minētais pēt-
nieks viņa pārmeklētos koku čūsku kuņģos nekad netika

atradis mugurkaula dzīvnieka atliekas, bet tādēļ tomēr

vēl nav jāšaubās, ka viņas tāpat nogalina arī sīkākus aug-
stāko klašu dzīvniekus, ja tie viņām bez sevišķām grūtī-
bām iegūstami.

Vispār koku čūsku indi atzīmē kā ne sevišķi iespaidī-

gu; tomēr nav ne mazāko šaubu, ka arī viņas var ļoti bī-

stami ievainot. Ļaudis cieš no viņām mazāk nekā no ci-

tām indīgām čūskām vienkārši tādēļ, ka. pateicoties viņu
dzīvei kokos, nāk ar tām satiksmē retāk nekā ar pēdējām.
Ka arī viņas var cilvēku uz visnopietnāko apdraudēt, par

nožēlošanu ir pierādījies vairākos gadījumos. Lielākā

daļa uzskatu saskan plašā mērā tanī ziņā, ka koku čūsku

sakostie cilvēki patiesi ļoti cieš, bet tomēr ļoti reti inde tos

nonāvē.

Amērikas cietzemi apdzīvo divas alu čūskas, š ar a-

raka un labarija, kas abas viena otrai tik līdzīgas
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ķermeņa veidojumā, krāsā un pēc dabas, ka tās var pat sa-

jaukt ;' varbūt ka tās nav nekas cits, ka viena un tā paša

dzīvnieka pasugas.

Šararaka (Bothrops brasiliensis) pēc Vīdas prinča

mērījuma ar 1,42 metru gara, bet pēc č v di norādījumiem

tā var sasniegt 1,8 metru garumu. Viņas platā, olveidīgā,

no tievā ikakla stipri atdalītā galva drusku sašaurinās acu

priekšpusē; purns ir ieapaļi smails, drusku uzliekts uz

augšu un šķībi nostrupināts; tā ka mugurkauls ķīlveidīgi
paceļas uz augšu, tad vidēji slaidais ķermenis izskatās

gandrīz trīsstūrains; īsā, tveršanai nepiemērotā asie ir

tieva un smaila. Krāsa un zīmējums var ievērojami mai-

nīties. Pēc Vīdas prinča ziņām, šararakas galvas krāsa

ir pelēki brūna, ap pieri tumšāk švītrota un punktota, vis-

pār virspuse uz vienkārši brūnpelēka, gan vairāk zilganā,

gan vairāk brūnganā pamatā zīmēta katrā pusē ar tumš-

pelēkiem vai melnbrūniem lieliem trīsstūrainiem planku-

miem; šie pēdējie vēdera vairogu malās ir plati un uz

augšu uz muguras pusi paliek šaurāki, pa lielākai daļai tie

stāv pārmaiņus, bet pa daļai ir savienoti ar saviem smai-

lajiem galiem vai arī saistīti pelēkbrūniem plankumiem.
Šie plankumi kopā rada aizvien tumšāk paliekošu malu, se-

višķi uz augšu, un to pamatā katrā pusē ir apaļš, tumšs,

brūnpelēks punkts; plankumi uz vidukļa ir skaidri uz kak-

la neskaidri, uz astes rada platas šķērsšvītras. Vēdera pa-
matkrāsa ir dzeltenbalta un uz tā vairogu plātnēm atrodas

pa divi pelēcīgi marmora plankumi; apaļu pelēkbrūnu
plankumu rinda to atdala no tumšās virspuses. Jaunām

šararakām smailais astes gals ir balts.

Otra suga, 1 a b ar i j a (Bothrops atrox) pēc Vīdas

prinča pētījumiem, ir pēc sava ķermeņa un tā samēra, pēc

zvīņu veidojuma un pat pēc krāsu sadalījuma līdzīga ša-

rarakai; tikai vēders tai nav bālgans, bet tumšā krāsā,
un katrā pusē izrotāts ar pāris rindu baltu plankumu; arī

no acim uz mutes kaktiņiem iet plata tumšbrūna švītra.

Abu sugu vai pasugu dzīves veidā nav nekādas atšķi-
rības, tā ka to, ko mēs zinām par vienu vai otru no viņām,
mēs droši varam attiecināt uz abām. Pēc Vīdas prinča
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ziņām, šararaka ir Brazilijā parasta visur izplatīta indīgā

'čūska; tur viņa mīl dzīvot sausos izdegušos krūmos un

arī lielajos, mitrajos, tumšajos mūža mežos. Pēc šom-

burgka norādījumiem, labarija ir sastopama visā Gvia-

nā, tikpat bieži jūras piekrastē, kā zemes iekšienē, šur un

tur arī klajajā savannā, lai gan, kā liekas, labāk tai patīk

stepju biezie mežāji. Caurām dienām tās redz saritināju-
šās mierīgi zemē guļam, un tās gatavojas uzbrukt tikai

tad, kad tām iet tuvu klāt. Viņu kustības šinī laikā ir lē-

nas un laiskas; pie košanas arī viņas met uz priekšu sava

ķermeņa priekšdaļu ar visām indīgām čūskām piemītošu
zibenim līdzīgu ātrumu. Ne Vīdas princis ne šom-

burgks nekad viņas nav redzējuši kāpelējam; toties

pēdēji minētais pētnieks, sev par lielu izbrīnēšanos, kādā

no savām ekskursijām pie Haiamas upes redzēja to ūde-

nī; čūska te, pēc kādas vecas, medību lietās piedzīvoju-
šas indiānietes apgalvojuma, zvejojuse zivis. Parasti,

protams, šararaka un labarija laikam gan savu pārtiku
meklē uz sauszemes un, līdzīgi savām radiniecēm, laikam

galvenā kārtā medī mazus zīdītājus ; šinī ziņā tomēr nav

noteiktu datu, gluži kā arī par viņu vairošanos es nevaru

nekā vairāk sacīt, kā to, ka šīs čūskas, līdzīgi citām, dēj
olas vai laiž pasaulē dzīvus mazuļus.

No šīm abām indīgām čūskām viņu dzimtenes apga-

balu iedzīvotāji ļoti baidās, Un tās arī patiesībā ir ārkār-

tēji bīstami dzīvnieki. ~Indiāņi un pat portugāļu mednie-

ki", saka Vīd a s princis, „arvien medībās iziet kailām

kājām; zābaki un zeķes šejienes iedzīvotājam ir reta un

dārga lieta, kuru pielieto vienīgi svētku dienās. Tāpēc ļau-
dis te čūsku kodieniem padoti lielākā mērā. nekā citur, jo
čūskas bieži ir paslēpušās sausās lapās; tomēr šādi gadī-
jumi ir retāki, nekā to varētu iedomāties. Reiz es biju
aizšāvis kādu tapiru un kopā ar savu indiāņu mednieku iz-

kāpu krastā, lai sekotu dzīvniekam pa viņa asiņainajām
pēdām, kad pēkšņi mans indianietis sāka saukt pēc palīga.
Viņš nejauši bij nokļuvis visai tuvu kādas pusotra metra

garas šararakas briesmīgajiem zobiem un nu nevarēja
no biezokņa pietiekoši ātri aizbēgt. Laimīgā kārtā mans
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pirmais skats uzkrita uz draudoši piecēlušos dzīvnieku,

kurš, rīkli plati ieplētis un indīgos zobus uz priekšu pavēr-

sis', patlaban gribēja lēkt uz tikko divu soļu attālumā stā-

vošo mednieku; tanī pašā acumirklī mans šāviens čūsku

nogāza bez dzīvības zemē. Indiānis no bailēm bij tā sa-

stindzis, ka tas tikai pēc kāda laiciņa atguva spēkus, un

tas man pierādīja, kādā mērā šo bīstamo dzīvnieku negai-
dītais tuvums liek sastingt bailēs mazākiem dzīvniekiem:

nemaz nav jāpieņem, ka indīgām čūskām būtu kāds se-

višķs pievelkošs vai mulsinošs spēks. Laiviņā novietotā

nogalinātā čūska mums atgriežoties sapulcējušos indiāņu

starpā radīja vispārējas šausmas un riebumu, un ļaudis
nesaprata, kāpēc es šo dzīvnieku ņemu rokā, sīki izpētu,

aprakstu un izmēru. Labi, stipri zābaki un ļoti platas bik-

ses medniekam karstās zemēs ir sevišķi ieteicami, jo tie

diezgan labi sargā no briesmām tapt sakostam no indīgām
čūskām."

Abu šo čūsku kodiens gan ne visos gadījumos beidzas

ar nāvi, tomēr katru reizi, ja tūliņ nepielieto piemērotu

pretlīdzekli, rada visnopietnākos stāvokļus, č v d i pieņem,
ka apmēram divi trešdaļas no visiem sakostiem, kuri acu-

mirklī nav pielietojusi attiecīgos pretlīdzekļus, pazaudē

savu dzīvību ; pētnieks tomēr piezīmē, ka neskatoties uz

to šo čūsku kodiens dod drusku vairāk laika ārsta palīdzī-
bas sniegšanai un arī vairāk cerību uz izveseļošanos.



Abinieki.

Vispārējs skats uz

abinieku dzīvi.





Dziļš bezdibens šķir jau aprakstītos mugurkaulainos
dzīvniekus no vēl neaprakstītiem. Pirmie visās dzīvības

stādījās elpo plaušām, kamēr no otriem nospiedošais vai-

rākums līdz zināmam vecumam elpo žaunām. Sakarā ar

to tās klases locekļi, ar ko mēs nu nodarbosimies, savā at-

tīstībā iet gandrīz vienmēr cauri stādijām, kādas ļoti pa-

rastas pie zemākiem bezmugurkaula dzīvniekiem — atstā-

jot olu, viņiem nav vēl savu vecāku ķermeņa būves un ie-

kārtas; to viņi iegūst tikai vēlāk, pāriedami no kāpura

stadijas pieaugušo kārtā.

Abinieki stāv daudz tuvāk zivīm, nekā rāpuļi, ko pa-

rasti ar viņiem apvieno vienā klasē, putniem. Savu jau-
nību viņi nodzīvo kā zivisi, un abējādi dzīvot viņiem iespē-

jams tikai vēlākos gados; tomēr pavisam no ūdens aiziet

un iegūt galīgu neatkarību no tā viņi nevar nekad, vismaz

to nespēj viņu lielākā daļa.
Ārējā izskatā redzama vislielākā dažādība, par ko

Kārlis Fogts (Vogt) saka, ka „no vienas puses re-

dzams galīgs locekļu trūkums vai arī to attīstība vislielākā

mērā panīkusi, savienota ar tārpveida ķermeni, no otras —

redzam platus un plakanus ķermeņus, kas stipri atgādina
ripu un apbalvoti stipriem kustību rīkiem. Uz sauszemes

dzīvojošās cecilijas ķermenis, kam ir tikai viduklis, bet nav

astes un arī locekļu, līdzinās pilnīgi sliekai', kamēr ūdenī

dzīvojošiem zušu tritoniem, neskatoties uz garumā izstiep-
to, zutim līdzīgo ķermeni, ir tomēr no sāniem saspiesta
aste, ko bieži vien vēl papildina stāvtaisna ādas kroka, kas

izpilda peldspūras vietu un kalpo peldēšanai. Kājas iero-

das pakāpeniski un uzejamas visās viņu attīstības stadijās.
Sākumā tās nav nemaz spējīgas ķermeni atbalstīt un ir

apbruņotas nedaudziem maziem, niecīgiem pirkstiem.
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Reizēm ir attīstījušās tikai priekškājas un tad arī karājas

pie kakla tikai kā niecīgi stuburīši; citos gadījumos tur-

pretim izveidojušās vienīgi pakaļkājas. Jo kājas top pil-

nīgākas, jo vairāk viduklis saraujas un paliek plakanāks.
Pie šīs klases bezastaino grupas aste pieaugušiem indivi-

diem izzūd galīgi, tā ka nepaliek ne pēdu. Pakaļkājas šiem

dzīvniekiem, salīdzinot tās ar mazajām, īsajām, parasti uz

iekšu vērstajām priekškājām, ir milzīgas; tām ir pieci

pirksti, kamēr priekškājām tikai četri. Pa zemi viņi kust

uz priekšu parasti lēcot, pie kam spēcīgās pakaļkāju ciskas

savelkoties aizsviež ķermeni ievērojami lielus gabalus uz

priekšu."
Kamēr vēl rāpuļus un abiniekus uzskatīja par vienas

klases locekļiem, pēdējos ar pilnu tiesību attiecībā pret pir-
miem sauca par „kailiem rāpuļiem". Un patiesi, tikai pie

ļoti maz abiniekiem uzejamas kādas pēdas vai norādījumi

uz tiem raga izveidojumiem, kādi sedz kā rāpuļu tāpat

putnu un zīdītāju ķermeni vai arī kā nagi apbruņo to kā-

jas. Pārkaulojumus uzrāda vienīgi dažas krupju sugas.

Varžu un tritonu āda ir gluma, mīksta, parasti plate kā

maiss, darināta no elastīgām cīpslu šķiedrām un diezgan

plāna, tā ka tiem dzīvniekiem, kam viņa cieši pieguļ, mu-

skuļi caur viņu redzami cauri. īsto ādu sedz bezkrāsaina

virsāda, kas sastāv no epidermas šūniņām; virsādā bie-

ži noguldīti gan zaļi, zili, dzelteni, gan brūni krāsvielu

graudiņi. Daudzu kailo bezastaino ādā atrodas īpaši dzie-

dzeru pūslīši, kas izdala kodīgu, pienam līdzīgu šķidrumu,
kas ož vairāk vai mazāk pēc ķiploka. Parasti, kā tas ir

pie krupjiem un salamandrām, šie dziedzeri izkaisīti pa
visu ķermeni, bet bieži vien sevišķi cieši kopā novietoti

abpus resnā kakla; tie nosaukti par ausu dziedzeriem.

Kailajai ādai un ādas dziedzeriem ir abinieku dzīvē

neparasti liela nozīme. Viņi nobeidzas, ja to darbība tiek

traucēta. Cik zināms, tad itin neviens no viņiem nedzer

parastā veidā, bet visu dzīvošanai nepieciešamo ūdeni uz-

ņem vienīgi caur ādu. Pēdējā uzņem mitrumu un izdala

to atkal atpakaļ. Varde, ko tur sausā telpā, paliek vāja
un nespēcīga, un spēks un mundrums atgriežas, kolīdz tai
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atvēl izpeldēties. Zināms, arī vardes mēs redzēsim saulē

sildoties ar tādu pat baudu kā rāpuļus, bet vienmēr ūdens

tuvumā, kurā tās atgriežas atpakaļ, kolīdz tas viņām liekas

vajadzīgs. Visi abinieki, kas savas dzīves lielāko daļu pa-

vada uz sauszemes, uzdrīkstas atstāt savu no saules sta-

riem pasargāto paslēptuvi tikai tad, kad iestājas nakts un

līdz ar viņu mitrums; vismaz tā paglābj viņus no kaltē-

jošā siltuma. Taunson's (Townson) novēroja ka var-

des, ja tām nedeva ūdeni, nobeidzās nedaudz dienās; ja vi-

ņas varēja ierakties zāģa skaidās, tās dzīvoja ilgāk, un ja
skaidas aplaistīja ar ūdeni, vardes jutās pavisam labi.

Ja tām blakus nolika slapju lupatu, viņas centās, cik spē-

damas, tai pieskārties. Cik ievērojams tas ūdens dau-

dzums, ko viņas uzņem caur ādu, viegli un bez grūtībām

noteicams, izvedot dažus vieglus mēģinājumus. Ja nosver,

es gribētu sacīt, izkaltētu vardi, un ietīsta to pēc tam slap-

jā drānā tā, ka mute paliek brīva, tad drīz vien būs novē-

rojama svara pieaugšana. Kāda ~izkaltēta" lapotņu varde

ar ko Tauns o n s izdarīja mēģinājumu, svēra 95 gr, bet

pēc tam, kad viņš bij ļāvis nākt tai vienu stundu sakaros

ar ūdeni, jau 67 gr vairāk. leslēgtas tvertnē, kas noslēdz

pilnīgi viņu plaušām gaisu, bet kurās ir pietiekoši mitrs

un temperatūra nepārsniedz 10—12 grādu, vardes var no-

dzīvot, pateicoties vienīgi savai ādas darbībai. 20—40 die-

nas. Ja turpretī tām pievada mitrumu tikai caur plau-
šām, viņas, pastāvot sausam laikam, mirst pēc dažām die-

nām; ja viņām novelk ādu, tās nobeidzas jau pēc dažām

stundām. Gandrīz tikpat liela kā ādas sūkšanas ir arī tās

iztvaicēšanas spējas. Abinieks, ko atstāj sausa siltuma

iespaidam; krītas neparasti ātri svarā un pie tam vienmēr

atkarībā no siltuma pakāpes. Bezgaisa telpā iztvaicē ir

lielāka, un tāpēc abinieki tādā mirst ātrāk nekā bezgaisa
ūdenī. Ja iztvaici pārtrauc, pārklājot, piemēram, ķermeni
ar biezu firnisa kārtu, tad viņi var arī ilgāk dzīvot. Kāds

īpatnējs orgāns, ko nepareizi sauc par mīzalpūsli, kā lie-

kas, ir ūdens krātuve.

Blakus tīram ūdenim, ādaizsvīdē lielākos vai mazākos

daudzumos arī zem viņas radušās gļotas. Krupju un sa-
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lamandras āda, pateicoties daudzajiem dziedzeriem, izdala

ievērojami vairāk mitruma, un ja ādu kairina, izdalījumi

būs vēl stiprāki. Ja salamandru vai krupi nosēdina uz kvē-

lošām oglēm, tad gļotas izdalās spēcīgāk. No tā tad arī

cēlusies sirmā nepamatotā teika par to, ka salamandra var

izturēt uguni. Kā liekas, tad abinieki spēj ādas izdalīju-

mus pēc patikas apzinīgi pavairot vai pamazināt un tāpēc

var tos izmantot kā aizsarga līdzekli pret ienaidniekiem.

Šī sula, kas laikam gan nav nekas cits kā sviesta skābe,

izplata nevien stipru smaršu, bet ir arī diezgan kodīga, un

šis apstāklis ir par iemeslu, kādēļ krupjus un salamandras

tur par indīgām, šīs gļotas uzskatīt par īstu indi gan ne-

varēs, tomēr viņas izsauc jūtīgajā virsādā sāpes un mēlē

stipri cērt. Devi (Davy), kas ar krupja sulu izdarīja da-

žādus mēģinājumus, konstatēja, ka uz mēles viņa iedarbo-

jas apmēram līdzīgi akonitam, ūdenī un alkoholā nešķīst,

amonjakā savu kodīgumu nezaudē un slāpekļskābi krāso

sarkanu. Pēc Gras io 1 ē (Gratiolet) un Kleza

(Chloez) novērojumiem krupju dziedzeru sula drīz vien

nonāvēja mazus putnus, kam to iepotēja, un pat arī tad,

ja to iepriekš izkaltēja. Arī Rebbelers (Robbeler)

atrada, ka gļotas nonāvē kucēnus, jūras cūciņas, vardes un

ūdenssalamandras, ja, izdarot iegriezumus, tās ievada asi-

nīs; gluži tas pats liktenis ķer krupi, ja viņa asinīs ievada

ūdens un sauszemes salamandru sulu. Pa 11 ass pastā-

sta, ka viņam bijis mopsis, kas nav varējis krupim paiet

garām, to nenokodis, bet tad arī tam ikreiz sapampušas

lūpas, līdz beidzot viņš saslimis un nomiris, šīm piezī-
mēm Lenčs (Lenz) pievieno savus personīgos novēro-

jumus, kas, kā liekas, augšā minētos faktus apstiprina.

~Ka maz izturīgajiem istabas putniem nedrīkst dot smil-

tis, kas nākušas sakaros ar krupja izdalīto mitrumu, es

zinu no sekošā fakta: 1859. gadā es liku apgādāt svaigas
smiltis saviem kanariju putniņiem; vienu daļu sabēru

kādā podā, bet pārējo, lielāko, atstāju kaudzē kādā šķūnī
un apklāju koka durvīm, lai pasargātu no netīrumiem.

Ziemu un vasaru putni bieži dabūja smiltis no poda un ju-
tās visai labi. 1860. gada vasarā zem durvīm nometās uz



85

dzīvi kāds milzīgs krupis; vakaros viņš izlīda no durvju

apakšas ārā, kādu laiciņu še nogaidīja un nakti rāpoja ap-

kārt pa pagalmu un dārzu. Tā kā es to vakaros bieži viņa

vientuļā mājokļa priekšā apmeklēju, viņš drīz palika tīri

paļāvīgs. Rudenī smiltis podā izbeidzās. Es tagad pacēlu
durvis un atradu zem tām krupja ietaisīto alu un tajā pa-

šu krupi. Smiltis nebij gluži sausas, kā es to biju sagai-

dījis, bet pievilkušās kāda mitruma, kas laikam gan cēlās

no jaunā iebūvieša. Krupja izraktās alas atradās tikai

kaudzes virskārtā, bet lai būtu drošs, es noraku ar lāpstu

apmēram 15 cm biezu kārtu un paņēmis smiltis no dziļu-
ma, iedevu tās trim veseliem kanariju putniņiem. Viens

no viņiem, smiltis ieēdis, nomira taī pašā dienā un otri divi

kuriem es tās tūliņ atņēmu, nākošās nedēļās." Es nedo-

māju, ka augšā minētie mēģinājumi neapgāžami pierāda
abinieku ādas izdalījumu indīgumu, kā tas varbūt izliekas,
bet negribu arī noliegt minēto šķidrumu kodīgumu un kai-

tīgo iespaidu uz mazāko dzīvnieku dzīvības norisēm.

Nevienam pašam abiniekam netrūkst trīs augstāko

maņu orgānu, lai gan acis dažiem ir lielā mērā panīkušas
un paslēptas zem necaurspīdīgās ādas. Vispilnīgāk acs iz-

veidota bezastainajiem: liela, ļoti kustīga, aizsargāta divi

plakstiņiem, no kuriem apakšējais ir lielākais, plānākais
un caurspīdīgākais, parasti netrūkst arī mirkšplēvītes,
kas atrodas acs iekšējā kaktiņā un nav nekas vairāk kā

vienkārša, maza nekustīga ādas kroka. Dzirdes orgāns
uzrāda vēl lielāku dažādību kā acs. Astainiem ir tikai

labirints, bezastainiem bungu dobums ar bungādiņu un

īsu Eistachija kanālu. Pats labirints sastāv no trim pus-
loka caurulēm un viena maisa, kas pildīts maziem kaļķa
kristāliem; maisā ir olveidīgs caurums, ko sedz reizēm

kāda plāna plēvīte, reizēm muskulis un reizēm āda. De-

guns atveras purna priekšā un mutes telpā pie augšlejām
diviem dobumiem, ko šķir vienu no otra šķērssieniņa —

tā ir pazīme, kuras parasti pietiek, lai atšķirtu visus

abiniekus no zivīm, kaut gan izņēmuma gadījumos to

pašu var novērot arī pie zivīm. Daudziem abiniekiem ieeja
deguna dobumā var noslēgties ar vārstuļveidīgām ādām.



86

Mēle, ko gandrīz nemaz nevar uzskatīt par garšas orgānu,

parasti ir attīstījusies un trūkst tikai vienai dzimtai; *ā

ir sevišķi plata un piepilda visu telpu starp abiem žokļa
zariem, arī stipri kustīga viņa ir vienmēr, bet no augstāko

mugurkaulaino mēles atšķiras ar to, ka nav vis piestipri-
nāta ar pakaļējo, bet priekšgalu un arī iz mutes izšaujas

tā tad ar brīvo pakaļējo daļu un nevis ar priekšējo; da-

žiem tritoniem tā gan pieaugusi pie mutes telpas pamata.

Dažiem abiniekiem zobu nav nemaz; lielākai daļai tie ir

un atrodas augšžoklī un uz augšleju kaula, citiem sakārtoti

še divos kārtīgos lokos. Zobi ir vienmēr mazi, vienkārši,

iesmaili, atpakaļ saliekti kāsiši; abinieku dzīvē tiem lielas

nozīmes nav.

Vislielākā mērā svarīgi abinieku dzīvē ir asiņu riņķo-
šanas un elpošanas orgāni. Sirds daudz neatšķiras, no

rāpuļu sirds. Viņa sastāv no diviem, bet ne ikreiz pilnīgi
nodalītiem plānsienu priekškambariem un viena kambara,
biezām sienām, kas dzen asinis artērijās. Pēdējās stipri

pārveidojas taī laikā, kas visiem abiniekiem jāpārlaiž, ka-

mēr tie no oliņas attīstās par pieaugušu dzīvnieku. Pār-

vēršanās notiek arī ar plaušām, ko jaunībā atvieto žau-

nas, un kas pie dažiem abiniekiem krietni vēlu sasniedz

galīgo gatavību.
Olas apaugļošana īstā nozīmē mātes miesās notiek

tik pie bezastainajiem. Likums ir tāds, ka pie abiniekiem

tāpat kā pie zivīm, ola tiek apaugļota tikai tad, kad tā

mātes miesas atstājusi. No ārienes redzamu vai arī vis-

pār attīstītu vaislas orgānu trūkst pavisam, un olas ap-

augļošana tādēļ parasti (bet ne vienmēr) notiek ūdenī,

turpinās ilgāku laiku un liek nārstojošiem dzīvniekiem pil-

nīgi aizmirst ārpasauli. Tikai izņēmuma gadījumos vecāki

parāda zināmas rūpes par olām — parasti tās tiek atstā-

tas ūdens un saules ziņā.
Mūsu laikmetā abinieki apdzīvo visas pasaules daļas

un, izņemot zemes ziemeļus, izplatījušies pa visām klima-

tiskajām joslām. Siltums un ūdens ir viņiem vēl ne-

pieciešamāki, nekā citām dzīvnieku klasēm. Viņi ir tik

lielā mērā atkarīgi no ūdens, ka nav bez tā domājami,
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jo ar maz izņēmumiem visi viņi savu jaunību pavada
tanī. Otrs viņu dzīvībai nepieciešams faktors — siltums,

un ar to izskaidrojama parādība, ka virzienā pret ekvato-

ru viņu skaits milzīgi pieaug, tā kā var gandrīz sacīt,
ka viņu īstā dzimtene ir saulgriežu zemes. Sev par mi-

tekļiem un bērnu izvešanai viņi tomēr izraugās tikai sald-

ūdens krātuves un izvairās, cik pagaidām zināms, pilnīgi
no jūrām un vispār sālīgiem ūdeņiem. Krietna daļa no

viņiem uzturas ūdenī visās stadijās, vairums, kad sasnie-

guši pilnīgu attīstību, ūdeni atstāj, bet tomēr nometas

uz dzīvi mitrās vietās. Tur, kur tuksnesis valda neap-

robežoti, tur nav vairs neviena abinieka, bet tur, kur

ūdens kaut arī tikai laikiem, bet ikgadus tomēr uzejams,
tur netrūkst arī viņu. Gluži tāpat kā tie pie mums ziemu

pārlaiž, viņi tur pavada sauso gada laiku, kas atbilst mūsu

ziemai, ierakušies dūņās vai arī alās un iegrimuši nāvei

līdzīgā miegā; pavasara sākums viņus atkal pamodina.
Visās ekvatora zemēs, kur pēc zināmiem laika sprīžiem at-

griežas lietus, kas gadu sadala noteiktos posmos, abinieki

nozūd pavisam sausumam iestājoties, un parādās atkal,
kolīdz nolijis pirmais lietus. Tad viņi kā uz burvja mājienu
atdzīvina lielus gabalus, kur dažas dienas agrāk i jausmas
par viņiem nebij. Tomēr še visur viņu skaits stipri iero-

bežots, salīdzinot ar ūdens bagātajiem mūža mežiem, kur

gads gadā, vismaz apmēram, valda vienāds mitrums, un

dod viņiem iespēju pat koku galotnēs izdarīt sugas tur-

pināšanas darbus. Tā Dienvidamerikas neizmērojamie
mežu apgabali, kā Dienvidāzijas mūžu meži dod pajumti
dažām abinieku dzimtām pārsteidzoši lielā skaitā, un tas

sakāms tiklab par sugām, kā par atsevišķiem individiem.

Ūdeni, kas sakrājies plato lapu starpās, koku dobumos vai

citās līdzīgās vietās, viņi izmanto kurkuļu laišanai un kā-

puru mītnēm. Te ir apdzīvots ikviens stūrītis: ūdens

krātuves uz zemes, visas mitrās vietas, koku galotnes un

dobumi, kamēr Āfrikas samērā sausās audzēs varēs novē-
rot nesalīdzināmi mazāk šīs klases piederīgo.

Ja mēs, balstīdamies uz G i n te r a (Gūnther) teicamo

darbu, lūkosim sev stādīties priekšā vispārēju ainavu par
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abinieku izplatību, tad mēs vispapriekšu nāksim pie slē-

dziena, ka neviena cita mugurkaula dzīvnieku klase nav

reprezentēta vienā noteiktā apgabalā ar tik maz īpatnējām

formām, kā šī. Zemes ziemeļpuslodei tipiski ir astainie,

karstajai joslai milzīgi bezastainie, Dienvidamerika bagāta
koku vardēm un Āfrikai zīmīga viņas nabadzība vispār šaī

ziņā. Atsevišķām ģintām ir bieži, dzimtām gandrīz vien-

mēr priekšstāvji dažādos apgabalos, un atsevišķas sugas,
cik cieši tās arī neliktos saistītas pie zināmām vietām, iz-

platītas dažreiz pārsteidzoši tāļu. Bet nav abinieka, kuru

varētu saukt par pasaules pilsoni, un tāpat nav ģints, kas

būtu reprezentēta visos izplatības apgabalos. Vistālāk

izplatījušās koka un ūdens vardes un krupji.
Kā jau teikts, atsevišķi abinieki var būt ļoti tālu

izplatīti, un tikpat cieši viņi turās pie vienas un tās pa-
šas vietas. Viņu dzīves vieta bieži vien ierobežojas ar da-

žiem kvadrātmetriem: vidēji liels dīķis, ja pat peļķe, kurā

kārtīgi ūdens sarodas, var noderēt par mitekli simtiem šo

pieticīgo radījumu, kam kādas izceļošanas domas i prātā
nenāk. Ir arī tādi, kas kādā mūža meža kokā mitinās no

gada gadā, pie tam kā pieaugušie, tā kāpuri. Citi siro gan

apkārt pa lielāku teritoriju, bet tomēr, kā liekas, stingri
turās pie kādas noteiktas vietas un arvien uzmeklē reiz

izraudzīto paslēptuvi. Ceļojumi plašākos apmēros reti kad

notiek pie abiniekiem — laikam gan tikai taī gadījumā,

ja kāda dzīves vieta tā pārmainās, ka nespēj tiem sniegt
visu nepieciešamo dzīvības uzturēšanai. Tomēr nevar

noliegt, ka viņi pa kādu apvidu nevarētu tālāk izplatīties;

viņi parādās citreiz vietās, īpaši ūdeņos, kur tie agrāk
nav mituši.

Abinieku dzīve mums liekas vēl vienmuļāka, kā rā-

puļu, lai gan lielākā viņu daļa vairākus no šiem pārspēj
kustību ziņā. Saskaņā ar viņu dzīvi ūdenī, visi viņi, var-

būt ložņājošos izņemot, ir labi peldētāji, un nekādā ziņā
tikai kāpuru stadijā, kad tiem itkā zivs zīmogs uzspiests,
bet arī pieaugušie, neskatoties uz to, vai kājas vai aste

ir galvenais kustību rīks. Kā kāpuri viņi peld ar astes

palīdzību, izdarot sāniskas kustības, tā tad līdzīgi zivīm;
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no pieaugušiem astainie tāpat, bezastainie turpretī virzās

uz priekšu, spēcīgajām kājām kā airiem rīkodamies; viņi
peld kā cilvēks, tikai ar to starpību, ka priekškājas maz

vai nemaz netiek līdzi nodarbinātas. Uz sauszemes kustī-

bas ir visai dažādas. Visi astainie abinieki kūņojas uz

priekšu rāpus, kamēr bezastainie kustas īsākiem vai garā-
kiem lēcieniem. Pēdējo starpā ir arī tādi, kas var uzrāp-
ties augstu koku galotnēs; rāpšanās tomēr norisinās citādi,
kā pie citiem līdz šim minētiem mugurkaulainiem — tā

sastāv no lēcieniem no viena atpūtas punkta līdz otram,
kas atrodas augstāk. Vienā ziņā tomēr abinieku vairā-

kums ir pārāks par rāpuļiem: kamēr no pēdējiem tikai

retais apbalvots ar balsi, no abiniekiem, īpaši no pirmās

šķiras piederīgiem, liels daudzums pārsteidzoši labi spēj
izdot vairāk vai mazāk skanīgus, stiprus un noapaļotus
toņus. Tā ir viņu balss, kas nakti mūža mežā ja nu arī

citas nepārspēj, tad tomēr nepārtraukti tās pavada, tā arī

ir viņu balss, kas pie mums vasaras naktīs skan par vi-

sām stiprāk. Vairākas šīs klases sugas izmanto šo savu

talantu tik lielā mērā, ka top īsti nakts miera traucētāji un

bailīgākā cilvēkā izsauc baismīgas sajūtas. Brēkt brēc

tomēr vienīgi pieaugušie — kāpuri un jaunie ir mēmi.

Ir iespējams, ka abinieku starpā nav neviena vienīga
dienas dzīvnieka. Viņi atdzīvojas īsi pirms vai līdz ar

krēslas iestāšanos un rosās līdz rītam; pa dienu visi atdu-

sās, lai nu gan ļoti dažādā veidā. Kamēr vieni vienkārši

ielien kur un paliek nekustīgi līdz nākošam vakaram, citi

atvēlas sev apsauļošanās labdarīgo iespaidu un šim nolū-

kam dodas uz piemērotām vietām, kur tad pavada dienu

pusmiegā, kas gan nekad nav tik ciešs, ka gulētājs ne-

spētu draudošās briesmas nojaust, vai arī palaistu garām

laupījumu. Taču arī šie, rosīdamies, kurkstēdami un tam-

līdzīgi sevi izpauzdami, pierāda, ka mēness ir viņu īstā

saule un nakts tas laiks, kad tiem viņu darījumi no-

darāmi.

Barība stāv noteiktā sakarībā ar abinieku pārvēršanos.
Visi abinieki ir laupītāji, tikai medību objekti ir ikkatrā

vecumā savi. Kāpuri visagrākā jaunībā, kā to Leid i g s
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(Levdig) vismaz pie dažiem varēja novērot, iztiek no vi-

sādām sīkbūtnēm, ~pildīdami savas zarnas bez pārtrauku-

ma ar dūņām un kopā ar tām ierīdami lielā daudzumā ma-

zus dzīvnieciņus — infuzorijas, rotatorijas, dafnidas, bet

tāpat arī diatomejas." Leidigs pārmeklēja vairāku

kurkulēnu zarnu saturu un atrada tajās vienmēr gandrīz
vienu un to pašu. Kopā ar īsto barību norītās aļģes un

līdzīgi augi, kas tur vienmēr atrodami, izskaidro to, agrāk

par pareizu turēto uzskatu, ka kāpuri iztiek vienīgi no

augu barības un tikai pēc pārvēršanās paliek par laupī-

tājiem dzīvniekiem. Katrā ziņā kāpuri var ilgāku laiku

dzīvot no skaidras augu barības — baltmaizes drusciņām
— un izskatīties apmierināti, bet ja viņiem jāaug un arī

jāpārvēršas, tad viņi prasa spēcīgāku barību — vielas iz

dzīvnieku valsts. Viņu plēsīgā daba nepaliks nepamanīta

jau agrā jaunībā, ja tos uzmanīgi ilgāku laiku novērosi;

jau tad viņi bez stomīšanās aprij citus vājākus kāpurus,

vienalga vai tas citas, vai pašu sugas abinieks. Sasnieguši

pilngadību, visi abinieki medī visdažādāko sugu dzīvnie-

kus, sākot ar tārpiņiem un beidzot ar mugurkaulainiem.
tikai tiem jābūt dzīviem un jāspēj kustēties; vienus viņi
vajā peldus, citus lūko sagūstīt taisot ātru lēcienu vai arī

mēli izšaujot. Tagad viņi, kā liekas, sev līdzīgus gan vairs

neaiztiek, bet radniecīgos aprij tikpat labi, kā kuru katru

citu dzīvnieku, ja vien var pievarēt. Ir varžu sugas, kas

ar sevišķu labpatiku medī citu sugu vardes. Viņiem, tā-

pat kā rāpuļiem, apetite aug siltumam pieņemoties. Va-

saras mēnešos mūsu abinieki ir patiešām īstie rīmas ; pa-

vasarī un rudenī viņi ēd maz, lai gan varētu sagaidīt gluži

pretējo, ievērojot, ka ziemas miegs vai nu tikko izgulēts,
vai arī tas stāv vēl priekšā.

Piecēlušies no šī nāves snaudiena, viņi pārdzīvo vairo-

šanās dziņas laiku, kas arī viņus, šos trulos radījumus,
satrauc pavisam neparastā mērā. Ap šo laiku valda vēl,
vismaz ziemeļos, diezgan vēss laiks; siltums paceļas tikko

divi grādus pār nullpunktu; pa ūdeņiem var vēl peldēt
lieli neizkusuši ledus gabali — tas viss tomēr neko ne-

nozīmē abinieka acīs, liekas pat, cik pēc izdarītiem novē-
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rojumiem var spriest, ka ūdens temperatūras pazeminā-
šanās kopošanos vēl pasteidzina. Tikko kurkuļi izlaisti,

pārīši šķira®, šķiras pat tie, kas, kā likās, bij viens otram

pieķērušies uz to siltāko; abi dzimumi iet atkal katrs savu

ceļu. Uz zemes dzīvojošie atstāj ūdeņus, lai nodotos sa-

vai vienmuļai un tomēr, cik redzams, viņiem tik tīkamai

vasaras dzīvei : lauku vardes dodas uz pļavām un laukiem,
koku vardes rāpjas koku galotnēs, salamandras uzmeklē

savus medību iecirkņus. Kad beidzas vasara un iestājas
ziema, kas var nākt kā sausais gada laiks vai aukstums,
tā piespiež ikvienu izmeklēties šim nelabvēlīgajam laikam

piemērotu pajumti.
Lai cik ātri abinieks pārlaiž savu pirmo jaunību, lai

cik maz nedēļu vajadzīgs viņam kā kāpuram, iekams pār-
vērsties galīgi izveidotā dzīvniekā — toties jo lēnāk nori-

sinās viņa augšana pēc visa tikko minētā. Vaislas spēju
vardes iegūst tikai savā piektā dzīvības gadā, bet pēc tam

turpina vēl vienmēr augt un sasniedz savu galīgo lielumu

laikam tikai desmitā, divpadsmitā vasarā. Salamandrām

ir vajadzīgs vēl garāks laiks līdz iespējamā lieluma sasnieg-
šanai, Japānas milzu salamandrām, kā liekas, ne mazāk par
trīsdesmit gadiem. Par to tad arī viņas dzīvo garus garus

gadus, ja vien tām nav jānobeidzas varmācīgā nāvē, pat
tādos apstākļos, kuros ikviens cits dzīvnieks ietu bojā.
Ir pilnīga taisnība, ka alās ieslēgti krupji paliek pie dzīvī-

bas, ja tikai kaut cik pie viņiem iespiežas mitrums un kopā
ar to kāds nieciņš barības. Ar novērojumiem un mēģināju-
miem pierādīts, ka viņi izturējuši tiem taisītās mākslīgās
alās ilgāk par gadu, panesdami visus trūkumus: viņu dzī-

vība tā tad tiešām sīkstāka par citu mugurkaulaino dzī-

vībām. Par dažiem rāpuļiem mēs zinām, ka nolauztie lo-

cekļi, īsteni aste, viņiem ataug, vismaz zināmā mērā: astes

vietā izaug stuburs, kas izskatās tai līdzīgs, bet atšķiras
no tās ar to, ka ir bez skriemeļiem. Pie dažiem abinie-

kiem turpretī izaug īsti jauni locekļi ar kauliem un lo-

cītavām, neskatoties uz to, vai dzīvnieks jauns, vai vecs,
vai tas atrodas kāpura, vai pilnīgi izveidotā stadijā. Ja

viņiem nogriež vienu kāju vai asti, tad šie locekļi, kaut arī
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lēnām, bet ataug; ja mēģinājumu atkārto, daba nāk pa-

līgā arī otru reizi. levainojumi, kas citiem mugurkaulai-
niem nestu neizbēgamu nāvi, rāpuļiem nesagādā gandrīz
nekādas neērtības; acs, ko viņi pazaudē, ieaug par jaunu,
šī īpašība ir padarījusi par īstiem zinātnes mocekļiem da-

žas mums pieejamās šīs klases sugas, īpaši vardes: pie

viņām ir izdarīti un arī tagad izdara visus tos mēģināju-

mus, kam tik liela nozīme jautājumos par orgānu darbību

un nozīmi. Tās ir viņas, kas arī mūsu dienās atrod sev

dūšīgus aizstāvjus pret zinātnes pārestībām, šo mīkstsir-

dīgo ļaužu čalošanai, lai neteiktu pļāpāšanai, būtu panāku-

mi, vai vismaz viņi panāktu zināmu iespaidu, ja vispār
varētu būt runa par cietsirdību attiecībā pret tik nejūtī-

giem radījumiem. Varde, kurai pilnīgi atsedz mugur-

kaulu, lēkā itin mundri apkārt, vismaz tā izskatās, kur

ikvienam citam mugurkaula dzīvniekam tas būtu nāvīgs

ievainojums. Salamandra, kas sakropļota visbriesmīgākā

kārtā, dzīvo uz priekšu apmēram tāpat kā dzīvojusi. Abi-

nieku dzīvības sīkstums, vismaz pie dažām sugām, izpau-
žas arī taī veidā, kā šie dzīvnieki reaģē uz laika apstākļiem.
Salamandra var ūdenī iesalt ledū un, ledum izkūstot, atlai-

sties un dzīvot; tritons, sausumam ilgi valdot, var sarukt

par bezveida masu, kurā nav jūtama ne mazākā dzīvība;

pietiek to ar ūdeni apslapināt, lai tas atkal atgrieztos
dzīvē. Pat viņu ienaidnieku kuņģos viņu sīkstums tiem

vēl noder: no nogalinātu un uzšķērstu čūsku iekšām izlien

vēl dzīvi krupji, kam pakaļkājas jau sagremotas pavisam
vai pa daļai.

No naida, kādu pret sevi izsaukuši vai nu pelnītā vai

nepelnītā kārtā rāpuļi, cieš arī viņiem daudzējādā ziņā
līdzīgie abinieki. Neviens pats no viņiem nav kaitīgs, it-

neviens nevar neko ļaunu nodarīt: tomēr akla nezināšana

vajā un nonāvē viņus nepiedodamā kārtā. Vēl no veciem

laikiem pie mums pārnākuši uzskati, kam, kaut arī tie pa-

visam aplami, tic pat tā sauktie izglītotie. Saprātīgais
dārznieks gan saudzē un kopj krupjus, anglis viņus pat

pērk simtiem, lai savu dārzu iztīrītu no dažādiem kaitī-

giem kukaiņiem, bet rupjas dabas ļaudis vai vismaz cil-



vēks bez zināšanām sit šo „nejauko" kustoni, kur tik tam

tiek klāt. Liekas, ka tāds cilvēks gribētu sevi nostādīt

uz vienas pakāpes ar stārķi, kurš pie šiem dzīvniekiem

parāda mums gandrīz nesaprotamu slepkavošanas kāri.

Uzmanīgā novērotājā visi abinieki izsauks to pašu drau-

dzīgo un labvēlīgo noskaņojumu, kādu tagad cilvēki vis-

pār jūt tikai pret vardēm, kaut gan pārējie abinieki to

pelna tādā pašā mērā kā tās. No plēsīgiem kustoņiem
daudzus pasargā gļotas, ko izdala viņu āda; tie, kuriem

šādas indīgas ādas nav, krīt milzīgos apmēros par upuri
visdažādākiem kustoņiem. Par vardi var teikt to pašu,
ko par zaķi: „viņu grib ēst ikkatrs". Tā ir visa šī dzimu-

ma un varbūt arī mušu laime, ka ārkārtīgi stiprā vairo-

šanās visus robus atkal ātri aizpilda.
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Pirmā šķira.

Bezastainie abinieki (Anura).

Kas uzmanīgi apskatījis vardi, tas pazīst visus šīs

klases pirmās šķiras locekļus. Viena otra īpatnība ķer-

meņa uzbūvē, kas reizēm novērojama šīs grupas piederīgo

starpā, kaut arī nav nenozīmīga un neievērojama, tomēr

nekad nav tik uzkrītoša, lai vardi vai citu kādu bezastainu

abinieku samainītu ar citiem. Lempīgs, gandrīz četrstū-

rains viduklis, uz kura priekšā balstās, tā kā kaklu nevar

atšķirt, saspiesta, plata galva, apaļu purnu un platu muti,
četras labi attīstītas kājas un vairāk vai mazāk gluda,

kaila, gluma āda, ir šo dzīvnieku galvenās ārējās pazīmes.
Acis ir samērā lielas un ļoti kustīgas, t. i. viņas ļaujas
ievilkties dziļi atpakaļ dobumos, arī izteiksme tām dzīva.

Nāsis, kas atrodas purna galā, parasti noslēdzamas ar vār-

stulēm, ausu caurumi lieli un zīmīgi ar seklo bungu plēvīti.
Skatoties pēc dzimtas, kājas un pēdu uzbūve var būt da-

žāda — tas attiecas uz pakaļkāju samēru ar priekškājām,
uz pirkstu skaitu, garumu, veidu un viņu savienojumu.
Arī āda var stipri atšķirties ar gludumu, izturību un gļotu
dziedzeriem. Virsāda raksturīga ar savu plānumu un ir-

denumu
— īpašībām, kas apgrūtina tās atdalīšanu no īstās

ādas, jo viņa burtiski izjūk, no tās atšķirta.
Daudzām sugām piemīt spēja mainīt savu krāsu. Var

novērot, ka viņu uzvalks līdz zināmai pakāpei, nereti arī

pilnīgi, piemērojas apkārtnes pamatkrāsai; tāpat novēro-

jams, ka viņu pārdzīvojumi, tieksmes un izjūta-s izteicas

krāsu maiņā, tikai līdz šim vēl nav izdevies noteikt, vai

tas notiek apzinīgi vai neapzinīgi.
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Ģindeņa uzbūve ir ļoti vienkārša. Galva stipri saspie-

sta, kakls, stingri ņemot, tikai iezīmēts. Augšžoklī var

atrast gandrīz vienmēr, apakšžoklī un uz augšleju kaula

tikai izņēmuma gadījumos mazus kāšveida zobus. Mēle,
kas atrodama visos gadījumos, ir reti kad piestiprināta
visā garumā, bet gan nesamērojami biežāk pieaugusi tikai

ar savu priekšdaļu apakšžokļa leņķī, otrs gals tai brīvs, tā

ka to var iz mutes izšaut laukā. Barības vads ir īss,

kuņģis plašs un stiprām sienām, zarnas maz sagrieztas,
Mīzalvadi no nierēm iet taisni uz tūpļa zarnu un nevis uz

ūdens tvertni, ko nepareizi uzskata par mīzalpūsli; šī

tvertne nekad nesatur mīzalus, bet gan skaidram ūdenim

līdzīgu šķidrumu, kam nav nekādas nojaužamas garšas

un kā uzdevums bez šaubām ir apgādāt lielākā sausumā

visiem abiniekiem tik nepieciešamo mitrumu. Gandrīz vi-

siem bezastainiem abiniekiem ir ļoti lielas maisveida plau-
šas un labi veidots balss aparāts, ko bieži vēl papildina

īpaši rīkles maisi un bungu dobumi, kas piedod viņu balsij

stipro, skanīgo toni. Galvas smadzenes, salīdzinot tās ar

niecīgo ķermeņa lielumu, ir diezgan ievērojamas.
Kas attiektos uz bezastaino abinieku izplatību, tad

pie jau teiktā man gandrīz vairāk nav ko piemetināt. Viņi
ir visas pasaules pilsoņi un tā tad netrūkst nevienā zemes

daļā, tāpat kā nevienā platuma un augstuma joslā; vis-

vairāk to ir Dienvidamerikā tā skaita, kā sugu ziņā. Viņi
mazāk kā citi abinieki saistīti pie kādas noteiktas vietas,
jo viņu eksistences cīņas ieroči atvēl lielāku kustības brī-

vību. Nav daudz to sugu, kas pastāvīgi apdzīvotu ūdeni,
kurā pavadījuši savu jaunību; lielākā daļa siro apkārt pa

noteiktu viduci, saprotams, tikai pa tādu, kur netrūkst vi-

ņiem tik nepieciešamā mitruma, šo abinieku uzturēšanās

vietas ir tik dažādas, cik vispār abiniekiem tās var būt

tādas. Viņi dzīvo ūdens malās, pļavās, laukos, krūmā-

jos un kokos, mājo starp zāli un lapām, caurumos, zem

akmeņiem, īsi sakot, visur tur, kur atrodama noderīga

paslēptuve un barība. Viņu vasaras dzīve atšķiras lielā

mērā no ziemas dzīves, vienalga vai pēdējais gada laiks

nāk kā aukstums vai sausums. Pie mums viņi rudeņos
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pa lielākai daļai noglabājas dīķu dūņās un auksto laiku

pavada nāvei līdzīgā miegā. Dienvidos viņus sausums pie-

spiež meklēt paslēptuves. Te viņi tomēr pārziemo ne tikai

ievērojamā dziļumā zemē, līdz kurienei nonāk, kamēr tā

vēl dubļaina, bet arī zemes caurumos, zem akmeņiem, koku

dobumos, platākās plaisās un zem koku mizas. Kad iestā-

jas pavasaris, viņi parādās gluži negaidot un tādā daudzu-

mā, ka var saprast iedzimtos, kas domā, ka viss šis mil-

zums bezastaino, par kuru esamību vēl dienu iepriekš ne-

vienam i jausmas nebij, nonākuši no debesīm kopā ar

lietu, kas tos patiesībā tikai no ziemas miega pamodinājis.

Sabiedrīgums ir visu ūdenī vai pie ūdens dzīvojošo bez-

astaino galvenais rakstura vilciens. Tomēr nekad viņi ne-

apvienojas tādās sabiedrībās, kā to redzam pie augstākiem

mugurkaula dzīvniekiem — katrs dzīvo uz savu roku un

par citiem nerūpējas. Koku vardes vai krupji un tāpat

klejotāji no viņu vidus savienojas īsteni tikai pa pāroša-
nās laiku, un ja gadās kādreiz vēl bez tam redzēt tos

lielākā pulkā, tad vienīgais iemesls, kas tos savedis kopā
ir pati vieta — izredzes uz labu medījumu. Posmkāji, tār-

pi, glomji ir to mīļākā maltīte; zivju ikri un mazas ziv-

tiņas tāpat netiek nicināti; lielākās šīs šķiras sugas iedro-

šinās ķerties klāt pat mazākiem zīdītājiem un putniem. Kā

īsti laupītāji šie abinieki ēd tikai dzīvu un pašu sagūstītu

medījumu un nemaz nekautrējas notiesāt arī savas pašas

sugas mazuļus, vai vismaz radniecīgus. Dažas koku var-

des, piemēram Austrālijas zelta varde, pārtiek, pēc Kref-

t a (Krefft), gandrīz vienīgi no citiem abiniekiem un se-

višķi no koku vardēm vai rāpuļiem, kā ķirzakām un vi-

ņai līdzīgiem. Nemaz citādi neizturās arī lielās gludvardes
vai krupji.

Vairāk kā jebkāda cita šo kustoņu darbība mūsu

ievērību pelna viņu vaislošanās. Vecāku gādība par pēc-

nācējiem, par ko jau minēju, attiecas galvenā kārtā uz

šo šķiru. Tēviņš pie visiem bezastainajiem abiniekiem

ņem neparasti lielu dalību sugas turpināšanā, viņš, pats
par sevi saprotams, ir olas apaugļotājs, bet bez tam viņam
sava loma pie radībām, pat kopēja pienākumus viņš iz-
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pilda. Olu skaits, ko mātīte izlaiž, ir ārkārtīgi liels, un

grūsnējais kustonis sakarā ar to ļoti resns, jo olas ir ga-

līgo attīstību sasniegušas jau mātes miesās un olvadi pār-

pildīti. Pa oliņu izlaišanas laiku tēviņš nu vārda pilnā

nozīmē izpilda vecmātes vietu. Viņš uzkāpj mātītei uz

muguras, apņem to zem pleciem ar savām priekškājām un

tā saspiež tās vidukli, ka olvadi zem šī spiediena iztuk-

šojas. Ejot caur olvadiem, oliņas ievīkstās gļotainā masā,

un tūliņ pēc iznākšanas tēviņš tās apaugļo. Kāpuru pār-

vēršanās pieaugušos dzīvniekos notiek tā, ka papriekšu

parādās pakaļkājas; aste, kas tritoniem paliek, pie šiem

pamazām vien sarūk un beidzot izzūd galīgi, šī pārvērša-
nās ilgst trīs, četrus, piecus un vairāk mēnešus, pēc kam

jaunie, kas nu pilnīgi dabūjuši savu vecāku izskatu, atstāj
ūdeni un uzsāk veco dzīvnieku dzīves veidu.

Tāds ir likums, bet — nav likuma bez izņēmuma. Jau

ūdens izvēles jautājumā vien var valdīt dažādi apstākļi.
Kamēr daudzi laiž olas tikai tādos dīķos, grāvjos vai lāmās,

kas vismaz pa kāpuru attīstīšanās laiku nepaliek sausi, citi

apmierinās arto ūdens mazumiņu, kas sakrājies starp koku

lapām vai cauros kokos, un vēl citi olas nemaz nelaiž

ūdenī.

Krūmu audzēs gar Brazilijas smilšaino piekrasti dzir-

dama cauru dienu un nakti, kā Vīdas princis novērojis,
kādas vardes, sauktas „sapo", samērā stiprā, rupjā un

īsi aprautā, bet bieži atkārtotā balss. Ja nu viņai tuvojies,
atradīsi to starp bromeliju lapām, jo tur vienmēr sakrā-

jas ūdens un pat vislielākā sausumā turās te kā melns,
netīrs šķidrums, kas, lietum pieturoties, ir gluži tīrs, atro-

dams lielā daudzumā un noder pat dzeršanai.
„

šinīs

ūdens krātuvītēs lapu žāklītēs minētā varde novieto savas

oliņas, kā mēs to, sev par lielu pārsteigumu, atradām, kad

janvārī, lielā karstuma un sausuma mocīti, meklējām mi-

nēto ūdeni un lējām dzeramos kausos. Mazie, jau izkūņo-
jušies vardulēni, mūs tomēr nemaz nekavēja nodzerties

caur drēbi izkāsto un mazliet ar citrona sulu un cukuru

samaisīto ūdeni, kad mēs galīgi noguruši no ceļojuma pa
kaistošo janvāra sauli, nolikāmies atpūsties spiedoši kar-
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stājā krūmu pavēnī, šādu bromeliju, kurā dzirdama var-

dulēnu brēkšana, var tā piešķiebt, ka no tās iztek viss

ūdens un kopā ar ūdeni arī kukaiņi un krabi, kas tāpat
tur iemitinājušies — tikai sapo atvelkas arvien dziļāk

lapās atpakaļ un turas tik cieši, ka lapas pa vienai vien

jāatplēš, lai vardes atrastu. Daži šīs grupas piederīgie

apmierinās ar dobumu kokā, ja tajā salasās ūdens, un no-

vieto te savus pēcnācējus; tie te uzturās, kamēr pilnīgi

pieauguši." „Mani bij jau vairākas reizes no miega pamo-

dinājusi savāda stipra baurošana, kas lielā mērā atgādi-

nāja govi," stāsta šomburgks (Schomburgk). „un at-

kārtojās pēc īsiem, noteiktiem starpbrīžiem; par šī trokšņa
cēlāju es biju izdomājies visraibākās domas. Tāpēc es ar

nepacietību gaidīju iemītnieku atgriešanos. Saņēmis at-

bildi, ka baurotājs ir varde, es domāju, ka ļaudis dzen ar

mani jokus. Neskatoties uz manām šaubām, karaibi palika

pie sava, ka vainīgais ir „konobo-aru", kas uzturoties ko-

kos ar cauriem vidiem, kur ūdens var uzkrāties, un gri-

bēja, lai es uz vietas pārliecinos par to pats savām acīm.

Tūliņ mēs devāmies uz tuvējo mežu ielejā un drīz stāvējām
kāda augsta liepu dzimtas koka priekšā. Tam bija lielas

lapas, un es to redzēju pirmo reizi. Tuvāk pārliecinoties

izrādījās, ka tā ir pavisam jauna ģints (Bodelschwingia).
Šim kokam piemīt īpašība palikt cauram, kad tas sasnie-

dzis zināmus apmērus. Viens no indiāņiem uzrāpās augšā,
lai aizbāztu kādu zara caurumu, un pārējie ķērās nadzīgi
klāt pie koka nolaišanas. Caurajā stumbrā bija krietns

daudzums ūdens, kurā mēs gan neatradām pašu nemiera

garu, bet tomēr gabalu divdesmit kurkulēnu. Māti, var-

būt, ka tas arī bija tēvs, mēs šoreiz nomeklējāmies par

velti, un man bija jāpaciešas, līdz iestājās nakts, — tad

tam, kā mani pavadoņi apgalvoja, bija atkal jāierodas un

sava klātbūtne jāpieteic ar maurošanu. Jāatzīstas, ka sen

es nebiju gaidījis vakara ar tādu nepacietību. Pulkstens

varēja būt tā ap deviņi, kad pazīstamā balss atkal pār-

trauca klusumu. Sveci rokā es devos balss virzienā, dažu

karaibu pavadīts, un nonācu tā atkal pie nogāztā koka.

Sveces spožā gaisma kustoni, kā likās, pilnīgi apstulbināja,
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jo viņš ļāvās sevi mierīgi saņemties. Tā bija lielā, skai-

stiem zīmējumiem rotātā dzīslainā varde."

Vēl lielākas ievērības cienīgi ir tie apstākļi, kādas no-

risinās kādas Rietumāfrikas koku vardes pārvēršanās. Kā-

dā no jūnija beidzamajām dienām Buchholcs pama-

nīja pie kāda pa pusei ūdenī stāvoša koka lapām diezgan
lielas baltas pikas, kas, tuvāk apskatoties, izrādījās irde-

na, gaisā sacietējusi putu masa. Viņš domāja, ka atradīs

tajā kādu kukaini, bet dabūja ne mazumu izbrīnīties, ku-

kaiņa vietā atrazdams jaunus, tikko no olas iznākušus kur-

kulēnus. Pamatīgi ieskatījies, viņš atrada, ka vēl mīklvei-

dīgajā pikas masā viscaur atrodas daudz oliņu, ko viņš
līdz tam nebija pamanījis viņu caurspīdīguma dēļ. Lai va-

rētu novērot tālāko attīstības gaitu, mūsu uzticības vīrs

paņēma piku līdz uz mājām un, novietojis to uz šķīvja,
rūpīgi uzglabāja. Nu viņš redzēja, ka trīs līdz četri die-

nās, masai kūstot, vairums oliņu pārvērtās kurkulēnos.

Jaunie dzīvnieki peldēja pa izkusušo šķidrumu, dabūja ga-

ru asti, ar ko airēties, žaunu zarus v. t. t.; viņi izturējās

pilnīgi tā, kā jau kurkulēni parasti izturas, un, pārvietoti

ūdenī, attīstījās tālāk parastā veidā. Acīm redzot, putu
masai bija tā pati nozīme, kas recekļveidīgajām gļotām,
kurās varžu oliņas ūdenī atrodamas, tikai izbarot dzīvnie-

kus ilgāk par dažām dienām gan tā nespēja, turpmākai at-

tīstībai bija jānotiek ūdenī. Buchholcs pieņem, un

saprotams ar pilnu tiesību, ka kurkulēnus līdz ar izšķīdušo
masu lietus noskalo no zariem ūdenī, un tā viņi nonāk

elementā, kurā visi abinieki jūtas kā savās mājās. Sākot

no šī laika līdz jūlijam, novērotājs atrada vēl uz dažādiem

kokiem dīķa malā līdzīgas putu masas; bieži tās atradās

trīs un vēl vairāk metru augstumā un bija saķepinājušas
kopā vairākas lapas. Par vainīgu šo masu darināšanā

Buchholcs turēja aizdomās kādu brūnu koka vardi (Chiro-
mantis guineensis), kas uz šiem kokiem dzīvoja. Bet tā

kā kurkuļi tika vienmēr naktīs izlaisti, bija grūti vardi pie-
ķert darba vietā. Beidzot tomēr kādā agrā rītā pētnieks pie-
dzīvoja to prieku, pārsteigt vardi taisni pie kurkuļu laiša-

nas. Masa bija pilnīgi mātītes lielumā, bet vēl pusšķidra,
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sīkstām putām līdzīga un tai vajadzēja visu dienu, lai gaisā
sacietētu.

Tomērne pie visiem bezastainajiem vecāku dalība pēc-

nācēju liktenī izbeidzas ar olu izlaišanu; ir tādi, kur kā

mātīte, tā tēviņš spiesti vēl īpašu lomu spēlēt. Dažu sugu

mātītēm uz muguras atrodas kabata vai šūnaina āda un kā

viena, tā otra kalpo apaugļoto olu uzņemšanai un to patvē-

rumam pirmā laikā. Mātīte kabatas piepilda ar olām, vai

arī tēviņš pats uzņemas aukles pienākumus, aptīdams pats

sev apkārt ar recēkļa palīdzību pavedienos sakārtojušos

kurkuļu masu. Pirmā gadījumā mazuļi savu kurkulēnu

stadiju pavada minētā kabatā vai šūniņās, otrā gadījumā

gan laikam tēviņš nēsā olas tikām līdz, kamēr no tām iz-

nāk kāpuri, kas tad, ūdenī palaisti, turpina kā kurkulēni

savu tālāko attīstību.

Bezastaino abinieku kāpuru attīstību var aizkavēt da-

žādi, pat visai niecīgi apstākļi. Tā, profesors Martenss

(von Martens) dabūja novembrī un pat vēl septiņpadsmitā
decembrī dzīvus ķiplokkrupja kāpurus, kas kopā ar citiem

sev līdzīgiem bija dzīvojuši dīķī ar tik stāvām malām, ka

nebija varējuši no tā tikt ārā un, ļoti var būt, aiz tā ie-

mesla arī palikuši savā attīstībā atpakaļ. Rez c 1 s (Roe-

sel), kas šos kāpurus pamatīgi novērojis, nāca pie slēdzie-

na, ka no kurkuļu laišanas apriļa vidū līdz astes izzušanai

un ūdens atstāšanai nepaiet vairāk par trim mēnešiem, jo
beidzamā parādība norisinās kārtīgi jūlija beigās arī tad,
ja kurkulēni būtu veselu mēnesi gavējuši. Turpretī tie

kurkulēni, ko Martenss dabūja novembrī un decembrī,

bija sasnieguši tikai to pakāpi, kādā citi tās pašas sugas

piederīgie atrodas jau jūnija beigās. Ka vēss laiks un

ļoti auksts ūdens varžu kurkulēnu attīstību aizkavē, tas ir

daudzreiz pierādīts fakts. Tie no viņiem, kam savs kur-

kulēnu laiks jāpavada augstu kalnu ūdens krātuvēs, dabū

šad tad arī pārziemot vēl šaī pašā veidā un var atstāt ūde-

ni tikai nākošā pavasarī.
Caurcaurim ņemot, bezastainie abinieki ir dzīvi un

mundri radījumi, kuri gan tāpat kā citi viņu radi jāskaita
par nakts dzīvniekiem, bet bieži vien arī dienu attīsta tik



104

dzīvu darbību, kāda pie citiem šīs klases piederīgiem nav

novērota. Kustībās viņi ir pārāki par visiem saviem ra-

diniekiem, iet un kurmuļo labāk par tiem, lec samērā lie-

liem lēcieniem un ārkārtīgi izveicīgi; Austrālijas koku

vardes, ko X re f t s aiz šā iemesla sauc par ķenguru starp

vardēm, palēcās bieži vien cilvēka augstumā no zemes;

citas, pateicoties savām neparasti lielajām krītamiem

širmjiem līdzīgajām peldplēvēm, var sacensties ar lidvā-

veri. šie abinieki peld un nirst teicami un ir spējīgi stun-

dām ilgi, bez kā nosmaktu, palikt zem ūdens. Viņi redz,

dzird, saož ļoti labi un, neskatoties uz savu itin kā nejūtī-

gumu, tomēr parāda sajušanas un taustes spēju, arī garša
tiem, lai nu niecīga, bet tomēr ir. Kamēr pie pārējiem
šīs klases locekļiem grūti saskatīt kādas augstākas garī-

gas darbības pazīmes, viņiem mēs tādas noliegt nevaram.

Viņi atšķir vietu, vienu lietu no otras, izrāda atmiņu un

apķērību, sakarā ar gūtiem pieredzējumiem uzmanību vai

biklumu pret citiem radījumiem un pat mazdrusciņ viltī-

bas, ja runa iet par to, kā izbēgt briesmām vai laupījumu

sagūstīt; viņiem patīk arī skani toņi, kā to neapgāžami pie-
rāda viņu ikvakaru muzikālie priekšnesumi. Mums tad

arī viņi patīk daudz labāk par pārējiem radiniekiem. Ne-

gribot mums uzmācas doma, ka viņi ir jautri, dzīves prie-
cīgi radījumi, kas ar lielāko baudu nododas visām viņiem
tīkamām izjūtām un savu labsajūtu skaļi kliedzot — no

viņu viedokļa runājot, dziedot — pauž visai pasaulei. Gan

viņu balss nav tik dažāda, tik sulīga, skanīga un niansēm

bagāta kā putniem, bet, ar zīdītājiem salīdzinot, nav neko

sliktāka kā pēdējo lielākai daļai, un gekona izdotās ska-

ņas pārspēj zīdītāju balsis no visiem viedokļiem, šinīs

skaņās ir saklausāmas visas pārejas, sākot no skaņas mau-

rošanas un dzidras svilpošanas līdz čivināšanai un dobjai

dūkoņai. Viens krekšķina aizsmacis, otrs sauc tik pilnska-
nīgi; šis čirkst kā sienāzis, tas mauro kā vērsis. No īsiem

norautiem toņiem pazīstams sarkanvēdera krupis, mainīgā
dziesmā izteic sevi dīķa varde. Dienvidamērikas mūža me-

žos šo abinieku balsis skaitās par zīmīgākajām; citādi tas

nav arī Āzijas un Āfrikas saulgriežu zemēs, Austrālijā un
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pat Eiropā. Pēc sveša putna dziesmas man izklausījās Rie-

tumāzijas stepēs viena šīs grupas locekļa balss, un pēc bun-

gu sitieniem kāda cita balss Āfrikas vidienē. Viena varde

no tām pašām vietām rūc kā aizskārta kontrbases stīga,
cita brēc aizsmakuša suņa rējienu un kāda trešā kurkšķ
dzidri kā dūdas. Kādas Dienvidamērikas ūdens vardes

balss, pēc Henz c ļ a (Hensel) domām, izklausās gluži
kā siseņa sisināšana un vēl kāda cita izdod skaņas un to-

ņus, kas izklausās pavisam savādi — kā mazu bērnu dzie-

dāšana tālumā vai kā cikādu dziesma; ir balsis, kas atgā-
dina ūdens guildzienus šaurā pudeles kaklā un kāds krupis
trallina kā zema base; viena no koku vardēm skandina itkā

mazu zvaniņu, un kāda cita sit kā ar āmuru pa skārdu,

īsi sakot, ikviens dzied pilnīgi savā paša meldiņā. Un lai

cik bēdīgas un drausmīgas mums viņas dažreiz neizklau-

sītos un kā arī caur kauliem neietu — vienmēr un visur

tās nozīmē labsajūtu, lai neteiktu jautru garastāvokli, un

ikreiz tās atskan visstiprāk, kad siltā laikā var gaidīt
lietu.

Blakus nevainīgai jautrībai, kas ir īpatnēja visiem

varžveMīgiem abiniekiem, arī aizdomīgajam krupim un

bieži nonievātajam sarkanvēdera krupim, viņi ir iemanto-

juši mūsu labvēlību ar savu nekaitīgumu, pat derīgo dar-

bību, kuras nozīmi mēs droši vien vērtējam par zemu. Ti-

kai lielākās sugas šad un tad nodara mums nelielus zau-

dējumus; visas pārējās sugas atnes vairāk labuma, nekā

tie dzīvnieki, kas viņus vajā. Un ka arī viņu gaļa nav ni-

cināma, to zin ne tikai ķēķalietās lietpratīgie franči, bet

pat Austrālijas iedzimtie, kuri naktīs ar uguns palīdzību

saķer simtiem koku varžu un tad tās omulīgi apēd. Kaut

nelaimīgie BurkeunV i 11 s, kas pētniecības ceļojumā no-

mira bada nāvē Austrālijas iekšienē, pēc Krefta vār-

diem, no kura arī es ņemu pēdējos datus, būtu zinājuši,
kāds glābiņš tiem varēja būt vardes. Bet varbūt zinātnes

upuri domāja tāpat, kā mēs to paraduši, un pat nāvei acīs

skatoties nicināja tikpat garšīgo cik veselīgo ēdienu, kuru

var izgatavot no varžu gurniem.
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Nodalījuma pirmā dzimtā mēs apvienosim koku

vardes. Viņas ir krāsu ziņā skaistākie, viskustīgākie

un piemīlīgākie šīs klases locekļi un šo īpašību dēļ viņas
ir iemantojušas cilvēku mīlestību tik augstā mērā, ka to

atsevišķus īpatņus tur istabās kā māju dzīvniekus. No

sugām ļoti bagātās dzimtas Eiropā ir sastopams tikai viens

labi pazīstams priekšstāvis — lapotņu varde; dienvidus ze-

mēs viņa parādās apbrīnojami lielā skaitā; sevišķi lielā

daudzumā viņa ir sastopama Amērikā. Koku vardes

(Hvlidae) ir graciozi veidotas, lapu krāsas vardes; no pā-

rējiem šīs šķiras locekļiem viņas atšķiras ar to, ka to pirk-
stu gali tām ir paplašināti spilventiņā, kas dod tām iespēju

pieķerties pie gludām virsmām, šos spilventiņus piespie-
žot koku varde rada zem tiem bezgaisa telpu. Bez tam visi

šīs dzimtas locekļi raksturojas ar to, ka tiem uz visas vē-

derpuses ir ļoti daudz mazu kārpiņu, kuru galotnītēs ir

novietoti sviedru caurumiņi, un ar šīm kārpiņām, kā domā,
dzīvnieks var no lapām uzsūkt rasas pilienus un tā piegā-
dāt ķermenim nepieciešamo mitrumu. Pakaļkājas ir ievē-

rojami garākas nekā priekšējās, pirksti vai nu brūni vai

savienoti ar vairāk vai mazāk izstieptu, bieži ļoti lielu

peldplēvi. Virsžoklī un parasti arī augšlejās ir novietoti

zobi, kamēr apakšžoklis ir bez zobu. Gaļīgā mēle tikai

priekšpusē pieguļ pie smakra.

Lapotņu varde (Hyla arborea) ir koku varžu dzim-

tas pirmtips un izplatītākais to pašu nosaukumu nesošās

ģintas (Hyla) priekšstāvis, reizē mazākais no visiem sa-

viem Eiropas radiniekiem — tā ķermeņa garums ir ap 3

cm; ķermeņa virspuse ir skaisti lapu zaļā krāsā, bet apakš-

puse pelēki baltā. Melnā švītra, kurai virspuse ir dzeltena

apmale, sākas no deguna, iet līdz gurniem un nodala abas

galvenās krāsas; priekš- un pakaļcisku virspuse ir zaļa ar

dzeltēnu apmali, apakšpuse gaiši dzeltena. Tēviņš atšķī-
rās no mātītes ar melnganu pakakli, kuru tas spēj izpūst
lielā apaļā pūslī. īsi pirms un pēc ādas mešanas, kas mēdz

notikt ik pēc 14 dienām, krāsa pārmainās pelnu pelēkā,
arī gaiši un zili zaļā, bet drīz atkal pāriet lapu zaļā. Pēc

Gredlera novērojumiem, krāsa bieži paliek tik ne-



107

spodra, ka to nevar ne pazīt — top pērļu pelēka, tumši šo-

kolādes brūna, uzrāda arī marmorizētus plankumus.
Atskaitot augstos ziemeļus un, pēc D v m c r i 1 a ap-

galvojuma, arī Lielbritāniju, lapotņu varde ir sastopama
visā Eiropā; viņa ir izplatīta arī Āzijas ziemeļu daļas ap-

gabalā, X a n tor s to ir novērojis pat vēl vairāk uz dien-

vidiem, Ķīnas salā Huzanā, un tāpat arī gar visu Vidus-

jūras dienvidus krastu. Viņas dzīves vietas ir līdzenumi,
lai gan tā paceļas arī kalnos diezgan augstu, piemēram Ti-

rolē, pēc Gredlera ziņām, tā ir sastopāma vēl 1500

metru augstumā. Lapotņu vardes, kā šķiet, neprasa daudz

siltuma un ir jau sastopāmas gandrīz no apriļa sākuma,

agros pavasaros pat jau no marta beigām, un savvaļā iztur

līdz vēlam rudenim. Tomēr parasti viņas redz maz: tikai

pārošanās laikā viņas salasās ūdenī ievērojamos baros;

drīz pēc tam viņas sakāpj koku un krūmu lapotnēs un te

dzīvo pa lielākai daļai neredzamas. Lapotņu vardes ir pie-
mīlīgākie abinieki, kādus vien mēs zinām, veiklākas nekā

visi pārējie, kas pie mums sastopāmi, un spējīgas kustē-

ties tikpat labi ūdenī, kā uz līdzenas zemes un arī koku

lapotnēs. Peldēšanā lapotņu varde nepaliek daudz iepakaļ
ūdensvardei, lēkšanā to tāļu pat pārspēj, bet kāpelēšanā
ir īsts meistars, šīs pēdējās kustības nav soļojošas, bet

arī lēcienveidīgas. Kas kādreiz lapotņu vardi ir turējis

pazīstamajos stikla traukos platu virsmu, tas būs novēro-

jis, ka varde ārpus ūdens ikkatru reizi pārvietojas lēcie-

niem; ja viņai ir jālēc pret stateniskām virsmām, tad tā

acumirklī pie tām pielīp, ja tās ir kaut visgludākās. Pie

stikla traukā turētas lapotņu vardes var skaidri redzēt,

kādā ceļā viņa to panāk. Uz kāju spilventiņiem nav re-

dzamas nekādas līmējošas gļotas, bet gan pašā apakšā

spilgti krāsots laukumiņš, līdzīgs pūslītim, ap kuru pace-
ļas spilventiņu cietā, asā mala. Kad varde piespiež spil-

ventiņu, pūslītim līdzīgā virsma cieši piekļaujas priekšme-
tam, pie kura tai jāpieķeras; ārējais gaiss nu piespiež ma-

liņu cieši klāt, un tā kā reizē darbojas visu pirkstu spilven-
tiņi, tad dzīvnieks turas stingri klāt. Vajadzības gadīju-
mā varde atbalstam pielieto arī pakakles ādu, ar kuru tā
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piespiežas pie attiecīgās virsmas, un tā vardei nekad nav

grūti zināmā stāvoklī noturēties. Noteiktu pierādījumu

tam, ka darbojas tikai gaisa spiediens, bet ne lipīgs

šķidrums, dod gaisa pumpji. Ja lapotņu vardi novieto zem

kupola un izretina tur atrodošos gaisu, tad varde vairs

nespēj noturēties pie stateniskas virsmas; gaisa spiediens
samērā ar vardes smagumu ir par mazu un vairs nesniedz

vajadzīgo atbalstu. Tikko no ūdens izlīduse lapotņu varde

no sākuma slīd pa gludām virsmām, bet gan droši tikai tā-

dēļ, ka ūdens, kas pieķēries pirkstu galos, neļauj radīt bez-

gaisa telpu starp pirkstu spilventiņiem un pieķeršanās
virsmu, šādā ceļā mūsu varde uzkāpj kokos, sākdama no

zemākiem krūmiem; lēkdama no lapas uz lapu tā uzrāpjas

augstākos zaros un beidzot sasniedz arī koka galotni.

Te, augstu gaisā, viņa omulīgi pavada vasaru, jaukā
laikā sēdēdama uz lapu virspuses, lietū lapu apakšpusē; ja
lietus pieturās ļoti ilgi, tad viņai kļūst tik nepatīkami, ka

no lietus tā — iebēg ūdenī. Cik lieliski viņas krāsa saskan

ar lapu zaļumu, to zin tie, kas ir dzirdējuši viņu kliedzam

zemā krūmā un ilgu laiku par velti pūlējušies viņu tur ie-

raudzīt. Lapotņu varde zin, ka lēcieni to nodod un tādēļ,
ja tuvojas ienaidnieks vai vispār tai šķietāmi bīstama pa-

rādība, tā cieši piespiežas pie lapas un, mirdzošās acis pa-

griezušo pret pretinieku, paliek bez kustībām, kamēr bries-

mas paiet garām. Tikai ārkārtējā vajadzības gadījumā
viņa izšķiras taisīt lēcienu; tad tā šo lēcienu izdara tik pie-
pēži un ar tādu veiklību, ka tas viņu pa lielākai daļai iz-

glābj.

Lapotņu vardes barība sastāv no dažādiem kukaiņiem,
sevišķi no mušām, vabolītēm, tauriņiem un gludiem kā-

puriem. Laupījumam, kuru tā grib ēst, jābūt dzīvam un

jākustās; beigtus dzīvniekus vai nekustošus tā neaiztiek.

Viņas asā redze un, kā liekas, tikpat labi attīstītā dzirde

dod tai ziņu par atlidojušo odu vai mušu; viņa tos asi no-

vēro un tad piepēži ar milzīgu lēcienu dodās tiem pakaļ,
lielākā daļā gadījumu ar panākumiem, un vienmēr tā, ka

lēcot lejup sasniedz citu lapu. No mutes ārā izšautai ķe-
rošai mēlei kā pabalstu varde izlieto vienas priekškājas
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pirkstus un ar tiem pievada, kā ar ar roku, saķerto barību

mutei: to mazākais ir novērojis Gredlers pie sagūstī-
tām lapotņu vardēm, kad tas viņām nometis priekšā lie-

lākas mušas; to pašu novērojis arī Ģinters pie šīs su-

gas Austrālijas radiniekiem. Pa vasaras laiku lapotņu
varde prasa diezgan daudz barības un tādēļ arī tā guļ visu

dienu glūnēdama, lai gan viņas medīšanas laiks sākas ti-

kai pēc saules rieta.

Vispār lapotņu vardi tur par labu laika pravieti un

tic, ka tā laika pārmaiņas paziņo ar kliegšanu, šis uzskats

nav, mazākais bez ierunām, pareizs. Sevišķi cītīgi lapotņu
varde ļauj skanēt savai skaļai balsij pa pārošanās laiku,
bet viņa neklusē arī vasarā, un ar uzpūstu rīkli gandrīz bez

pārtraukuma nokliedz pusi no nakts; viņa kliedz savu gan-

drīz līdzīgi zvana skaņām skanošo vai arī cikādu dziesmu

atgādinošo „krē, krē, krē"; tomēr to viņa dara tikpat labi

sausā un pastāvīgā laikā, kā arī īsi pirms lietus. Tikai

negaisam tuvojoties viņa kliedz vairāk nekā parasti, ka-

mēr lietū un slapjā laikā pilnīgi klusē.

Vēlā rudenī tā atstāj koku galotnes, nonāk uz zemes,

aizlēc uz tuvāko ūdeni un te, tāpat kā citi viņas šķiras ra-

dinieki, ielien dūņās. Te viņa nāvei līdzīgā miegā pavada
ziemu, pie kam parasti auktsums to neaizsniedz. Tomēr

ja arī aukstums to ķertu, viņa ne visos gadījumos ietu

bojā. Viņas dzīvesspējas ir ārkārtīgi lielas un tā var pār-
varēt briesmas, kas citiem, augstāk attīstītiem dzīvnie-

kiem, katrā ziņā maksātu dzīvību. Agrāk nekā citi bez-

astainie abinieki lapotņu varde pavasarī ir jau klāt un vis-

pirms domāpar vairošanos, šim nolūkam viņa izvēlas, kur

iespējams, tādus dīķus, kuru krasti ir noauguši krūmiem

un kokiem, šķiet tādēļ, ka viņai ir grūti no ūdens ar klieg-
šanu izteikt savu mīlas prieku. Parasti jau apriļa beigās
tēviņi atstāj savus ziemas mitekļus, labos gados viņi to

izdara vēl agrāk, aukstos drusku vēlāk, bet vienmēr agrāk
nekā mātītes, kuras parādās tikai sešas vai astoņas dienas

pēc tam. Tūliņ pēc mātīšu parādīšanās sākas pārošanās.
Tēviņš zem pleciem apķer mātīti un nu peld divas līdz trīs

dienas kopā ar to pa ūdeni, līdz mātīte izlaiž kurkuļus un
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tēviņš tos var apaugļot. Pate kurkuļu laišana parasti tur-

pinās īsu laiku, tikai divas stundas, dažreiz gan arī daudz

ilgāk, pat līdz 48 stundām; tad tēviņam tomēr apnīkst,
tas atstāj mātīti, un tā pēc tam laistie kurkuļi paliek ne-

apaugļoti. GancLrīz 12 stundas pēc tam, kad kurkuļi ir

atstājuši mātes ķermeni, tos apsedzošās gļotas piesūcas
tik stipri ar ūdeni un tā uzpūšas, ka top caurredzamas.

Tad var novērot pašas oliņas, kuras ir sinepju sēkliņas lie-

lumā; oliņas ietinošā sega ir lielumā apmēram līdzīga vīķa
sēklai. Kurkuļi sastāda bezveida recekļa masu un paliek

ūdens dibenā guļam, kamēr jaunie mazuļi iznāk laukā.

Tāpat kā pie pārējiem abiniekiem, oliņu nogatavošanās un

mazuļu attīstība notiek īsā laikā. Oliņās, kuras bija nodē-

tas 27. aprilī, jau 1. maijā varēja novērot dīglīti ar galvu

un asti, kuri izauga no oliņas dzeltenuma; 4. maijā dīglītis

jau kustējās gļotainajā olbaltumā; 8. maijā tas izlīda ārā,

peldēja apkārt un šad tad ieēda no pāri palikušajām gļo-

tām; 10. maijā jau parādījās astes spuras, acis un aiz mu-

tes divas kārpiņas, kuras topošam dzīvniekam deva ie-

spēju pieķerties pie zāles un līdzīgām lietām; 12. maijā iz-

veidojās žaunu pavedieni, katrā galvas pusē pa vienam,
kuri tomēr drīz atkal pazuda, tāpat radās arī plankumi,
kuri padarīja dzīvnieku raibu; 15. maijā mute un deguns

bija attīstīti un kurkulēni jau ēda ļoti dūšīgi; 18. maijā

viņu acis dabūja spilgti dzeltenu ierāmējumu; 20. maijā

tūpļa caurums jau bija attīstīts un ķermenis dabūja maigu

ar ūdeni piepildītu ādu, kura 29. maijā tika nomesta.

Dzīvnieciņi jau bija 1,5 cm. gari un grauza ūdensziedus

(Lemna). 29. jūnijā tiem parādījās pakaļkājas; 16. jūlijā
kurkulēni bija jau gandrīz pieauguši un ap 2 cm gari, visi

pieci pirksti bija šķelti; 25. jūlijā arī spilventiņi jau bija
attīstīti un priekškāju pēdas, kuras parādījās 30. jūlijā,

jau bija gandrīz redzamas. Dzīvnieciņu muguras bija

zaļganas, vēderi iedzelteni. Viņi bieži parādījās uz ūdens

virsmas lai ievilktu gaisu. 1. augustā aste bija jau uz pu-

si mazāka, dažas dienas vēlāk jau pilnīgi reducēta, un var-

dulēns bija jau spējīgs uzsākt sauszemes dzīvi. Tomēr ti-

kai ar ceturto dzīves gadu viņš ir pilnīgi pieaudzis; agrāk
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tas nekvakšķ un nav spējīgs vairoties. Pēc Fiš c r a no-

vērojumiem, lapotņu varde Pēterpils apkārtnē, kur tā sav-

vaļā nav sastopama, tomēr vēl ir spējīga vairoties, un te

dzimušie mazuļi tik lieliski jūtas, ka būtu viegli Krievijas

ziemeļos tos ieaudzēt savvaļā.
Lapotņu varde ir tik pieticīga, ka to gadiem ilgi var

uzturēt pie dzīvības visnožēlojamākā būrītī, vienkāršā

stikla traukā, ja tikai tai dod nepieciešamo barību. Ci-

tādi par to nav daudz jārūpējas, jo viņa apbrīnojamā kār-

tā iztur, kā jau mēs to redzējām, ne tikai aukstumu un

salu, bet arī karstumu un sausumu. Kāda lapotņu varde,
kuru Gredlers kopa, vienu dienu no ūdens trauka bija

pazuduse, un to, iespiedušos kādā spraugā, atrada pēc vai-

rākām dienām, jau pilnīgi izžuvušu un šķietami beigtu.
To iemeta traukā, lai vēlāk kopā ar ūdeni izlietu, bet jau

pēc dažām stundām tā atkal omulīgi peldēja apkārt, tāpat
kā agrāk. Arī barībā viņa nav izlasīga. Viņas barībai pa-

rasti izvēlas mušas un miltu tārpus, jo tie ir visvieglāk

dabūjami, bet tai var dot arī citus kukaiņus, pat ļoti lie-

lus, jo viņa apēd visus. Pa vasaru viņa ir stipri jābaro,
lai gūstekne vieglāk pārciestu ziemu; bet arī pa šo laiku

nav jāaizmirst to pabarot ar kādu miltu tārpu, zirnēkli vai

mušu. Dzīvojot ilgāku laiku gūstā lapotņu varde iemācās

pazīt ne tikai savu kopēju, bet pat miltu tārpu podu un

saprot, kad tai par patikšanu ķer kādu mušu. Kāds mana

tēva draugs novērojis, ka gūatā turēta lapotņu varde

ikkatru reizi strauji kustējusies, kad tas barojis savus

istabas putnus un vienmēr pagriezusies uz to pusi; tas

prasošam dzīvniekam pasniedzis kādu miltu tārpu, un var-

de īsā laikā tā pieraduse, ka ņēmuse viņai priekšā turēto

barību ne tikai no viņa, bet arī no kura katra cita pirk-

stiem, un beidzot zinājuse arī barošanas laiku. Lai la-

potņu vardei atvieglotu iziešanu no trauka, pakāruši četros

pavedienos mazu laipiņu; pa šo laipiņu viņa uzkāpuse aug-
šā un te karājusies tik ilgi, līdz dabūjuse kādu miltu tār-

pu. Ja virs ūdens ar pirkstu vilkuši pa gaisu, lai to ķir-
cinātu, tad viņa koduse pirkstā. Kad stikla trauku attai-

sīja vaļā, tad lapotņu varde to atstāja, kāpa pa istabas
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sienām uz augšu un leju, lēkāja no viena krēsla uz otru

vai arī savam draugam uz rokas, un mierīgi gaidīja, līdz

kaut ko dabūja; tikai tad viņa atgriezās atpakaļ savā

traukā un ar to skaidri pierādīja, ka viņai ir izšķiršanas
spēja un atmiņa. Kāda gūstekne, kuru trīs gadus turēja

līdzīgā kārtā, beidzot pilnīgi pierada pie sava kopēja, zinā-

ja tā nodomus, kad tas tuvojās, un jau iepriekš ieņēma va-

jadzīgo stāvokli, lai pamestos kukaiņus tūliņ varētu no-

rīt; labā laikā tā pacēla papīra segu vai arī izspraucās pa

caurumu, pa kuru pasniedza barību, lai tiktu ārā; dienā

tā stundām ilgi sēdēja trauka malā, ziņkārīgi novērodama

apkārtni un ar dzirkstošām acīm sekodama katrai kustī-

bai vai arī ķerdama tuvumā nolaidušos mušu, bet naktij

iestājoties uzsāka savus ceļojumus. lerastajos traukos

varde bez bailēm ļauj sevi saņemt rokā, bet tiklīdz tā atro-

das jau brīvībā, tā mēģina no ķerošas rokas izbēgt. Kādu

rītu ievēroja, ka lapotņu varde no stikla trauka bija aiz-

bēguse. Nekur istabā to nevarēja atrast un tādēļ bija jā-

pieņem, ka viņa naktī pa drusku atstāvošām istabas dur-

vīm ir izlīduse laukā un aizbēguse. Neskatoties uz to,
stikla trauku atstāja vecā vietā pie aukstas krāsns. Nā-

košā rītā kāds bērns ievēroja, ka varde ir atkal savā trau-

kā. Tuvāk aplūkojot izrādījās, ka bēgle vietvietām ir no-

smērējusies melna un drusku saskrāpējusies, tā kā ļoti
drīz varēja iedomāties kur tā diennakti ir pavadījuse. Vi-

ņa bija uzrāpušies uz augsta, augšā izliekta krāsns skur-

steņa un te no meklējošo skatiem paslēpusies, vēlāk to-

mēr sākuse ilgoties pēc ūdens, uzsākuse atpakaļceļojumu
un pa papīra caurumiņu sasnieguse patīkamo elementu.

No šī laika bieži varēja redzēt, ka dzīvnieks pa papīra

caurumiņu izlīda no stikla trauka un atkal labprātīgi ie-

kāpa atpakaļ. Dažas gūstā turētas lapotņu vardes ir no-

dzīvojušas no B—lo gadus.

~Viens no retākiem un ievērojamākiem abiniekiem,"
stāsta Uoliess (VVallace), „kādu es uz Borneo atradu,

bija kāda liela koku varde, kuru man atnesa kāds ķīniešu
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strādnieks. Viņš stāstīja, esam redzējis, ka varde šķērsā
virzienā itin kā nolidojušo no augsta koka. Kad es vardi

tuvāk pārmeklēju, tad atradu, ka pirksti tai ir ļoti lieli

un līdz pašai galotnei apklāti ar ādu, tā kā izplesti pirksti
deva daudz lielāku virsmu, nekā ķermenis. Arī priekškāju

pirksti bija tāpat savienoti ar ādu, un beidzot ķermeni
varde varēja ievērojami uzpūst. Mugura un locekļi bija

spīdoši tumši zaļā krāsā, ķermeņa apakšpuse un pirkstu

iekšpuse bija dzelteni, peldplēve melna un dzelteni švītro-

ta. Ķermeņa garums bija apmēram 10 cm, turpretim
katras pakaļkājas pilnīgi izplestā peldplēve bij 28 kvadrāt-

centimetrus liela, un visu kāju peldplēves kopā deva

virsmu apmēram 81 kvadrātcentimetra lielumā. Tā kā šai

koku vardei pirkstu galos ir lieli spilventiņi, ar kuru palī-
dzību tā pieķeras pie priekšmetiem un kuri dzīvniekam

uzliek īstas lapotņu vardes zīmogu, tad ir grūti iedomā-

ties, ka lielā starppirkstu āda der tikai peldēšanai vien, un

ķīniešu nostāsts, ka varde nolidojuse no koka, kļūst ticāms.

Tas, cik man zināms, ir pirmais lidojošas vardes pie-
mērs un tādēļ pelna vispārēju ievērību, jo rāda, ka vardes

pirksti, kuri dažām sugām ir piemērojušies peldēšanai un

kāpelēšanai, ar savu lielo mainīgumu ir devuši kādai citai

radniecīgai sugai spēju, līdzīgi lidošai ķirzakai, slīdēt pa
gaisu.

Varde, kuru Uo 11 es s apraksta tikko pievestiem vār-

diem un kurā viņš iedomājas jaunu, vēl neaprakstītu sugu,
bez šaubām ir jau sen pazīstamā airvarde, vai, kā mēs

viņu par godu sniegtajam ziņojumam nosauksim, 1i d-

varde (Rhacophorus Reinwardtū), airvaržu (Rhacopho-
rus) ģints priekšstāvis; no šīs ģintas ir pazīstamas dažas

sugas, kuras sastopamas uz Indijas cietzemes un Sunda

salām. Visas te piederošās vardes raksturojas ar ķer-

meņa slaidumu, gludu ādu, neparasti izstieptu plēvi starp
pirkstiem, ļoti lieliem spilventiņiem pirkstu galos, labi at-

tīstītiem dzirdes orgāniem, un tēviņš vēl ar vienkāršu, vi-

dū gulošu balss maisu. Lidvardes zobi ir novietoti divās

šķirtās rindās.
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Gludvardēm (Ranidae) pirkstu gali nav paplaši-

nāti par spilventiņiem; ķermenis ir samērā slaids, galva

īsa, plakana, mute plata priekšējais kāju pāris, salīdzinot

ar pakaļējo kāju pāri, kuru pirksti parasti savienoti kopā

ar platu peldplēvi, ir ļoti īss, āda ķermeņa apakšpusē glu-

da, turpretim virspuse parasti apklāta atsevišķiem dzie-

dzeriem. Visām sugām zobi ir virsžoklī un augšlejās.
Šīs īstās vardes apdzīvo lielā daudzumā mēreno un

karsto zemes joslu ūdeņus visās zemes daļās, izņemot

Austrāliju. Viņas sastop visur, kur ir ūdeņi; viņu nakts-

dziesmu dzird visur, kur tām ir iespējams dzīvot; tāpat
kā mūsmāju varde, arī viņas radinieki dzīvo kā ielejās, tā

kalnos, kā tekošos, tā stāvošos ūdeņos, protams, ja tie nav

sā.i. Bet daudzas šīs dzimtas sugas, tāpat kā lapotņu var-

des, tikai pa pārošanās laiku uzturas ūdenī, bet pēc tam

skraida apkārt pa mitrām pļavām, laukiem un mežiem,
varbūt bez mērķa maldīdamās apkārt un gulēdamas tur,
kur diena tās pārsteidz; ar krēslas iestāšanos tās turpina
savu ceļu.

Brīnišķi šo varžu koris skan ausīs svešniekam, kas

pirmo reizi apmeklē kādu citu zemesdaļu, jo jau no dzim-

tenes pazīstamajām skaņām pievienojas svešādas, par ku-

ru cēlājām gan tūliņ var pazīt gludvardes, bet kuras ar

savu īpatnību ir tomēr augstā mērā uzkrītošas; šis ap-
stāklis bijis par iemeslu tam, ka pirmie kolonisti un pēt-
nieki šādās zemēs attiecīgos dziedātājus apveltījuši rak-

sturīgiem nosaukumiem.

Ūdenī piemītošo gludvaržu dzīves veids ir visur vai-

rāk vai mazāk tas pats: mundra un jautra pavasara un

vasaras dzīve ar daudz trokšņa un omulības, ne tik patī-
kama rudens darbība un tad mēnešiem ilgs ziemas miegs

dūņās dziļi zem aizsalstošiem vai izžūstošiem ūdeņiem,
līdz pavasara siltā elpa atkal salauž ledus segu vai pirmais
lietus atmiekšķē saulē sasprēgājušo dūņu kārtu, un sil-

tums un mitrums dziļi apslēptos gulētājus atkal atmodina

uz dzīvi. Jo gluži kā pie mums pavasaros zeme tērpjas
jaunā greznumā, tāpat arī ekvatora zemēs lietus laikmeta

iestāšanās atdod dabai viņas pilnos spēkus. Kad Āfrikas
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iekšienē sausā gada laika iznīcinošā svelme ir atnesusi ze-

mei turienes ziemu, nokaltēdama zāli, noraudama kokiem

lapas, aizdzīdama putnus uz laimīgākiem apgabaliem, pie-
siedama zīdītājus, rāpuļus un abiniekus pie ziemas guļas,
tad cilvēks un tie dzīvnieki, kas ir spiesti visu to izturēt,
krīt vai izmisumā —

tik smagi gulstas šī ziema pār visu

dzīvo. Bet tad pēdīgi tālē sāk velties kopā tumši mākoņi
un, trakojošu viesuļu nesti, dod dzīvinošu lietu slāpstošai

zemei, un reizē arī pavasari. Stumdām ilgi lietus strūk-

lām līst no augšas; zemumos rodas strautiņi un strau-

mes, paltis un ezeri, no kuriem vismaz pēdējie dienām ilgi

uzglabā viņos sakrātos ūdeņus; un pirms vēl debesis pa-

guvušas atkal pilnīgi noskaidroties, pirms vēl lietus no ko-

ku zariem nopilējis — pavasaris jau pamodinājis gulētā-

jus. Pirmās lietus dienas vakarā tūkstošbalsainas skaņas
plūst no katra lietus ezera, no katras lielākas peļķes, kat-

ras gadskārtēji pārplūstošas lietus straumes; „gonk,

gonk, gonk" skan tev pretīm, kurp tu arī negriestos. Tūk-

stošas mazas vardītes sēž ap katru ūdeni vai peld pa viņa
spoguļaino līmeni; liekas, tās ar gavilēm apsveic to lai-

ku, kurā tām ir dota iespēja dzīvot, tūliņ pēc atmošanās

stāties pie vairošanās, kamēr viņu apdzīvotais ūdens krā-

jums vēl pilns, omulīgi lēkāt apkārt, un ar pēdējo ūdenspi-
lienu atkal nozust. Līdzīgā kārtā tas notiek visās zemēs,

kurās gada laiki asi atšķiras savā starpā, kamēr tur, kur

cauru gadu zem lēnajām debesīm valda apmēram vienāds

laiks, šī mundrā tauta gandrīz bez pārtraukuma piekopj
savu darbību, gandrīz bez apstājas dod savus koncertus

un gandrīzs visos mēnešos vairojas. Ūdensbagātajā Dien-

vidamērikā dzird varžu kori katru vakaru, katrā ziņā pēc

ikviena lietus. Indijas mitrajos zemumos vardes arī dzir-

damas visu gadu.
Mūsu zemēs gludvardes var tapt apnicīgas augstā-

kais ar savu muzikālo priekšnesumu neatlaidību; citās

zemesdaļās tās top traucējošas arī ar izdoto skaņu stipru-

mu. Un kamēr pie mums dzīvojošās sugas ar pilnu tie-

sību uzskatamas par derīgiem dzīvniekiem, kuri tikai iz-

ņēmuma gadījumos nodara neievērojamus zaudējumus, ta-
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mēr šīs dzimtas milzīgie priekšstāvji, kas dzīvo Amerikā

un Indijā, ne visai reti noziedzas pie cilvēka īpašuma, iz-

platīdami savus laupīšanas gājienus uz putniem un citiem

maziem māju kustoņiem. Neskatoties uz to šīs vardes

īsteni nekur nav ieguvušas sev ienaidniekus, un neviena

tauta virs zemes neuzskata tās ar pretīgumu, kā viņām

radniecīgos krupjus, jo lielākai tiesai cilvēku viņu daba un

darbība ir patīkami; to piemēram izsaka vecā Ro 11 en-

hagena vārdi, kurus no aizmirstības izvilcis dienas gais-

mā č udi: „Tās bradā pa ūdeni un nirst, turēdamas mu-

ti vaļā tomēr nenoslīkst; te tās saķer lēcienā kādu odu

vai mākslīgā kārtā zvejo kādu sarkanu tārpiņu, te atkal

nostājas taisni uz kājām un sāk savas cīņas, mēģināda-

mas cita citu pārspēt dejā un lēkšanā."

Citiem vārdiem, cilvēks labprāt draudzējas ar viņām,
arī tur, kur viņš tās ieskata par medījumu un tās ķer un

vajā, lai iegūtu viņu garšīgo gaļu.
Vairošanās ziņā gludvardes pielīdzināmas koku var-

dēm. Arī starp viņām ir dažas atsevišķas, kuras ziedo

zināmas rūpes saviem pēcnākamiem, sevišķi oliņas piestip-
rina sev pie ķermeņa un tad tās nedēļām ilgi nēsā sev līdz ;

lielākā tiesa tomēr oliņas vienkārši izlaiž ūdenī, tālāk par

tām vairs nerūpēdamās. Par mazuļu attīstību, kura ir

pilnīgi tāda, kā tas vispārējā ievadā aprakstīts, vēl tikai

jāpiemin varbūt tas, ka kurkulēnu pārveidošanās aukstās

vai augstu stāvošās zemēs ievērojami nokavējas, tas ir,

kāpura stāvoklis var būt vairāk kā divreiz tik garš, cik tās

pašas sugas pārvērtībām nepieciešams siltākos apgabalos.
Gluži tas pats notiek, ja kurkulēnus iemet mazos traukos

un nedod tiem pietiekošu barību.

Brekeke, — brekeke, brekeke! — koaks, tuu! — bre-

keke, brekeke! — brekeke, kvarr, brekeke, tuu! brekeke,

brekeke, brekeke! — brekeke, brekeke, brekeke! — koaks,

koaks, tuu, tuu! — brekeke, tuu! — brekeke, brekeke! —

Tā dīķu bērni sāk savu dzīvi, ieraudzīdami uzlecam

mēnesi, —un kas varētu viņiem to ļaunā ņemt? Oke n s

gansaka, ka cilvēks, nonācis varžu apdzīvotā dīķa tuvumā,

jūtas kā pie trako nama; bet es domāju, ka viņu dzies-
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mas, viņu balsis pavasara naktij piederas gluži tāpat, kā

lakstigulas dziesma. Neaprobežota jautrība izskan šinīs

vienkāršās skaņās, īsta vienprātība, cik skarbas arī nebūtu

atsevišķās balsis. „Brekeke," iesāk viena kura padod bal-

si visai sabiedrībai, un visas pārējās klusēdamas klausās,

gan tikai, lai nākamā acumirklī mestos talkā ar to pašu
strofu vai dobjo ~kvarr" un tad kurkstētu tālāk no sen-

dienām parastajā kārtā. Kopējā dziesma sākas līdz ar

krēslas dzestruma iestāšanos; tā turpinās ar lielāku ne-

atlaidību, kā jebkura cita nakts dziesma, un tikai pret rītu

dīķos top klusāks, kaut gan vēl arvien viena vai otra varde,
atminēdamās tikko izrādīto meistarību, izdod pa pusap-

spiestam ~kvarr".
Es negribu noliegt, ka ļaudīm ar vājiem nerviem. ka3

dsīvo varžu apdzīvota dīķa tuvumā, pēdīgi kļūst nepatīka-
mi katrā siltā vasaras naktī dzirdēt aizvien vienu un to

pašu mūzikas gabalu; es tomēr šādu nepatiku neizjūtu, jo
piederu pie tiem, kam top jautri, dzirdot šos sajūsminātos
dziedātājus, un domāju, ka vismaz katrs, kas savu jaunī-
bas laiku pavadījis uz laukiem, būs ar mani vienis prātis.

Mūsu dīķu jeb zaļā varde (Rana esculenta),
ūdensvaržu (Rana) priekšstāvis, sasniedz 9 līdz 10 cm lie-

lu nepieskaitot vismaz 10 cm garās pakaļkājas, un

ja ta kurkulēna vai pieaugušas vardes stāvoklī ir dabūjusi

sevišķi bagātīgu barību, tad arī vēl vairāk. Uz ķermeņa
virspuses patīkami zaļā pamata ir melni plankumi un vel-

kas trīs dzeltenas gareniskas švītras, no tām viena pār mu-

guru un ik pa vienai gar ķermeņa abiem sāniem; apakš-
puse ir balta vai dzeltenīga. Pēc kurkuļu izmešanas krā-

sa ir vissvaigākā, vēlāk tā top te bālāka, te tumšāka, vai-

rāk vai mazāk atsizdama brūnā krāsā; arī zīmējuma iz-

skats var mainīties, jo švītras var būt vairāk vai mazāk

spilgtas un plankumi vairāk vai mazāk saredzami; tā viena

un tā pati varde,skatoties pēc gada laika vai citiem iespaido-

jošiem apstākļiem, var būt krāsā mainīga. Lielajām acīm ir

spilgti zeltains gredzens un tās gudri un mundri veras tālē.

Ne tikai mūsu Eiropa ir zaļās vardes dzimtene, bet arī

Ziemeļāfrika un laba daļa Āzijas, varbūt pat visa Vidusāzi-
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ja līdz Japānai. Dienvidazijā un Vidusāfrikā šo sugu aiz-

vieto viņai radniecīgas sugas; uz ziemeļiem izplatības ap-

gabalu norobežo polārais loks —
tikai izņēmuma veidā za-

ļā varde sastopama vēl aiz šī loka. Cik augstu tā uzkāpj

kalnos, es nevaru noteikt. Pēc čud i, Šveicē ta sastopama
kalnu apgabalā visur līdz 1300 metru augstumam; pēc

Gredlera, „tikai augstkalnu ielejās un ievērojamos

augstumos ta atdod savu vietu vientulīgākai pelēkai var-

dei". Kur vien tā sastopama, viņa parādās arvien ievēro-

jamā daudzumā, itin kā mīlēdama sabiedrību, bet patie-
sībā gan tādēļ, ka ārkārtēji stiprās vairošanās dēļ katrs

dīķis, kurā apmetas uz dzīvi viens pārītis, drīz vien mudž

no pēcnācējiem. Kaut gan zaļā varde vispār ir ļoti pieti-

cīga, tomēr ta uzstāda zināmas prasības ūdenim, kurā pie-

mājo. Viņa gan nav atrodama tikai retā ūdens krājumā,
bet lielā daudzumā sastopama tikai tādos, kuru krasti aiz-

auguši augstu zāli, doņiem vai meldriem, un kuru viducis

apklāts peldošiem ūdensaugiem. Vāji salīgus ūdeņus ta vēl

apdzīvo; no īstajiem sālsezeriem turpretim ta izvairās

tikpat noteikti kā no jūras. Mazi, krūmājiem apņemti dī-

ķīši, pār kuru līmeni stiepjas ūdensrozes, grāvji, kuri vis-

maz lielāko daļu no gada ir pildīti ar ūdeni, ir viņas mīļā-
kie mājokļi; blakus tiem arī purvi un alksnāji, dienvidos

jo sevišķi arī rīsu lauki, kuri mēnešiem ilgi turami zem

ūdeņa, mudž no tām līdzīgi dīķiem, šādos ūdeņos daža

varde ir visai stipri manāma, un ne tikai acīm, bet arī au-

sīm. Kā siltuma cienītāja, tā cenšas izmantot katru sau-

les staru, tāpēc pa dienu kārtēji iznāk ūdens virspusē; te

ta turas ar galvu virs ūdeņa, milzīgās kāju pleznas plati

ieplētusi, savu sāvokli nemainīdama, vai arī, kas tai izde-

vīgāk, uzmetusies uz kāda ūdensauga platās lapas, kāda

peldoša koka gabala, pār ūdeni stāvoša akmeņa vai klints-

gabala krasta malā vai arī citā līdzīgā vietiņā tupēdama
un ar omulību siltumam nododamās. Netraucēta tā šādā

stāvoklī pavada pa pus dienai, nemaz nekustēdamās, bet

ja to traucē vai kāds laupījums to vilina, tā lec ūdenī mil-

zīgā, līdz 2 metrus garā lēcienā, peld spēcīgiem kāju air-

grūdieniem starp ūdens virsmu un dibenu, iztraucēšanas
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gadījumā liektā līnijā tuvodamās dibenam, līdz ielien dibe-

na dūņās un te noslēpjas. Te gan tai, kā Bruhins no-

vērojis, var gadīties nelaime, ka tā ar priekškājām iekļūst
starp kādas gliemežnīcas atvāztiem vāciņiem un tā nonāk

īsti nepatīkamā stāvoklī, jo pret katru traucējumu ārkār-

tēji jūtīgais mīkstmiesis tad tūliņ savus vākus savelk ko-

pā un tā pretoties nespējīgo vardi nožēlojamā kārtā sasai-

sta un moca; bet parasti mīkstās dūņas to ļoti labi pa-

glābj no katra miera traucētāja, kas to sabiedējis, jo tās

dzīvnieku pilnīgi noslēpj viņa acīm. Bet varde tomēr ne-

kad neuzturas viesmīlīgajās dūņās ilgāk kā tas viņai izlie-

kas noteikti nepieciešams ; pēc īsas pārdomas tā ceļas jau
atkal uz augšu, lēnām airējas, peld augšup, izbāž galvu
virs ūdens, kustina gaišās actiņas uz visām pusēm un mē-

ģina atkal ieņemt agrāko stāvokli. Ja tuvojas vakars vai

lietus dēļ ir tapis dzestrāks, tad visi dīķa iedzīvotāji sa-

lasās starp augiem, vislabprātāk drusku no krasta atstā-

tu, un nu sāk kādu no saviem jau agrāk minētiem muzīkas

gabaliem. Tā zaļā varde dzīvo no apriļa vidus līdz oktobra

beigām, kas mūsu apgabalos ir tas laiks, kurš viņu spiež
meklēt ziemas guļas vietu ūdenskrājuma dziļumā, dūņās
vai kādā alā. Jau Dienvideiropā zaļā varde parādās daudz

agrāk un nozūd vēlāk; Ziemeļāfrikā ta tanīs vietās, kur

ūdeņi neizžūst, vairs nemaz neiegrimst ziemas miegā, bet

pavada visu gadu apmēram vienādā kārtā, ar to starpību,
ka pārošanās laikā ta kliedz dzīvāk un neatlaidīgāk nekā

citā laikā.

Zaļā varde ir labi attīstīts radījums, kura kustības

liecina par spēku un izveicību. Kā lielākā tiesa radinieku,
ta uz sausas zemes pārvietojas lēcieniem un ir spējīga iz-

darīt visai tālus lēcienus, pārvaldot tos ar pārsteidzošu
veiklumu, ūdenī ta peld vienīgi ar savu pakaļkāju palī-
dzību un pie tam ļoti ātri, sevišķi ja ta kustas zināmā dzi-

ļumā; pa ūdens virsmu ta airējas uz priekšu tikai palē-
nām. Tā tomēr spēj arī no ūdens izlēkt diezgan augstu
gaisā, vai nu lai noķertu garāmskrejošu kukaini, vai arī

lai sasniegtu kādu augstāk atrodošos atpūtas vietu. Arī

zaļā varde savu uzvešanos iegroza pēc apstākļiem. Tur,
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kur neviens to netraucē, tā top pēdīgi tik pārdroša, ka tu-

vojošos cilvēku pielaiž pēdas attālumā, pirms ar milzīga
lēciena palīdzību metas bēgt; turpretim tur, kur to vajā,

tā bēg jau no tālienes, un pat ja tā guļ neliela ūdenskrā-

juma viducī, ta nirst ūdenī tūliņ, tiklīdz labi pazīstamais
ienaidnieks parādās. Vecākas vardes ir aizvien uzmanīgā-

kas par jaunākām un, gluži kā piedzīvojuši zīdītāji un

putni, top par brīdinātāju jaunākām vardēm. Arī pret

dzīvniekiem, kas šīm vardēm bīstami, tās ir ļoti uzmanī-

gas; dīķos, kurus kārtēji apmeklē stārķi, tās pie šī putna

parādīšanās bēg tikpat steidzīgi, kā no cilvēka. Savu me-

dījumu tās nereti iegūst ar zināmu viltību: tās glūn uz to

kā plēsējs, peld pa ūdens apakšu lēnām klāt un tad pēkšņi
uzbrūk; tāpat tās gluži labi prot izpalīdzēties, ja tām top

par grūtu saķerto dzīvnieku pārspēt. Tā, Naumanis

un Gref c (Grāfe) ir novērojuši, kā kāda liela zaļā varde

mēģinājusi norīt mazu pelēko vardīti. Zaļā varde bij sa-

ķērusi savu radinieci no muguras, un upura spārdīšanās

bij tik stipra, ka no pusatvērtās laupītāja rīkles, neskato-

ties uz žņaudzīšanu, arvien no jauna parādījās mazās var-

dītes galva. Mūsu zaļā varde nu izdarīja pāris lēcienus

taisni uz kāda koka pusi, piespieda pie pēdējā savu upuri,
tā apdullināja to un nu nospieda pa barības rīkli lejā.

Gūstā zaļā varde iemācas pazīt savu kopēju un cie-

nīt miltu tārpu podu, pamazām sāk izrādīt zināmu pieķer-
šanos savam saimniekam, saņem no tā rokām tai priekšā
turētu barību, ļaujas sevi saņemt un uz rokas apkārt nē-

sāt, neizrādot vēlēšanos aizbēgt, un pierod pēdīgi arī pie

tā, ka dzīva medījuma vietā saņem arī priekšā nomestas

kādas aizvietojošas barības druskas. Gredl c r s, kurš

barojis sagūstītas zaļās vardes ar oblatēm un gaļas drupa-

tiņām, domā, ka nekustīgas barības ēdamībai viņa audzēk-

ņu vērību piegriezusi vispirms nenovēlība; šo ieskatu tas,
pēc manām domām, ļoti ticāmi apstiprina ar to zīmīgo no-

vērojumu, ka pat dzīvas mušas, kas bieži ilgu laiku bij

laidelējušās pār ūdens virsmu, varde saķēra tikai tad, kad

kāda cita draudēja tai aizsteigties priekšā.
Samērā ar viņas lielumu mūsu varde jāatzīst par ie-
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vērojamu plēsēju. Viņa bauda tikai pašsaķertu laupīju-

mu un vienīgi dzīvus kustoņus; kas viņas priekšā neku-

stas, tas to uz lēcienu neiekairina. No savas atpūtas vie-

tas tā raugās uz visu, kas ap to notiek, itkā atrastos me-

dībās; ja tai tuvojas laupījums, tā lec uz to, izmet mēli

uz priekšu, ja upuris ir mazs, vai saķer to abiem žokļiem,
ja tas ir lielāks, un tad norij. Parasti kukaiņi, pēc Gred-

1e r a novērojumiem arī dzēlīgi, kā piemēram lapsenes,
bez tam zirnekļi un gliemji sastāda viņas galveno barību,
un taisni ar to tā iegūst lielus nopelnus; viņa tomēr arī

kaitē, jo tās ēdelība noved pie mūsu tiesību aizskāršanas,
ko mēs tai nevaram piedot. Rezels (Rosel), pētnieks,
kurš vardes novērojis ļoti rūpīgi, apgalvo, ka vecas zaļās
vardes norijot mazas pelītes un jaunus zvirbulēnus, pat

mēģinot zem ūdens pievarēt pīlēnus, kaut gan tās nav spē-

jīgas pēdējos norīt, bet gan tikai noslīcināt. No savas su-

gas jaunākām vardēm vai citu sugu mazuļiem tās kautrē-

jas maz: kas zaļās vardes priekšā spārdās un ko tā var

pievarēt un norīt, tas viss viņai ir labs, cik liels vispār no-

rījamais kumoss arī nebūtu. Zivju audzējamos dīķos zaļā
varde ar savām laupīšanām var tapt kaitīga, jo jaunās zi-

vis tā medī tikpat cītīgi kā kukaiņus, vardes un mīkst-

miešus.

Zaļā varde iesāk savu pārošanās darbu daudz vēlāk

par lapotņu un pelēko vardi, kad pavasaris jau galīgi iestā-

jies, reti pirms maija beigām, parasti tikai jūnijā. Viņas
pārošanās dzenulis ir tik stiprs, ka, ja trūkst tās pašas su-

gas mātīšu, tas uz vissirsnīgāko apkampj arī svešus abi-

niekus un pat zivis, vispār jebkuru noderīgu dzīvnieku.

Kāda zaļā varde, kuru kopā G re d 1 c r s, jau februārī iz-

rādīja tieksmi uz pārošanos un uzturēja ~nepārprotamus
sakarus" ar kādu maiņu krupi un kādu lapotņu vardi; arī

citas zaļās vardes novērotas līdzīgos maldu ceļos. Apaug-
ļošana notiek tāpat kā pie citām vardēm, bet turpinās il-

gāk. Tēviņš ļoti karsti apkampj mātīti un ar savu priekš-
kāju spēku un ķermeņa svaru taisni izspiež oliņas no mātī-

tes ķermeņa ārā. Oliņas izskatās spilgti dzeltenas, no

apakšpuses tumšdzeltenas, ejot cauri olvadam ietinas ga-
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lertveidīgā vielā, pēc iziešanas no ķermeņa nogrimst dibe-

nā un paliek te guļam. Oliņas ir mazākas par pelēkās var-

des, pat par lapotņu vardes oliņām; toties to ir vairāk

skaitā, un ja laiks pārošanās laikmetā ir labvēlīgs, no kur-

kuļiem attīstās tikdaudz kurkulēnu un vēlāk varžu, ka par

sugas izmiršanu nav ko bīties. Dīglis sāk kustēt jau ce-

turtā dienā, piektās vai sestās dienas beigās oliņa plīst, un

nu var redzēt milimetru garo kurkulēnu kustamies, drīz

pēc tam arī peldam. Zem palielināmā stikla var jau skaid-

ri saskatīt acis un muti, bet galvas katrā pusē krokainus

piedēkļus jeb stobriņus, no kuriem izveidojas žaunas. No

šī laika kurkulēna attīstība iet uz priekšu visai ātri. Galva

top resnāka, viss ķermenis apaļāks, aste garāka, āda caur-

spīdīga; trīspadsmitā vai četrpadsmitā dienā plaušas jau
ir izveidojušās; žaunas savelkas kopā, un viņu vietā var

pamanīt žaunu caurumu. Pēc mēneša attīstības ātrums

palēninās. Kad kurkulēns sasniedzis 6 līdz 7 centimetrus

garumā, visas četras kājas jau ir pilnīgi izveidotas, bet

aste vēl arvien ir garāka par vidukli, no sāniem saspiesta
un ļoti augsta. No šī laika aste sāk lēnām sarukt un pē-

dīgi pavisam nozūd, bez kā varētu novērot vidukļa apmē-

ru redzamu pieņemšanos; pat gluži otrādi — jaunizvei-
dotā varde izskatās mazāka par agrāko kurkulēnu. Tikai

pēc četriem mēnešiem pārveidošanās ir beigusies ; ceturtā

mūža gadā varde ir sasniegusi savu parasto lielumu, bet

vēl arvien turpina pieaugt un pat līdz sava mūža beigām
vēl drusku pieņemas apmēros.

Jau minētie zaļās vardes pārošanās maldi zināmos

apstākļos mūsu dīķu zvejniecībai var nodarīt lielāku ļau-
numu, nekā vardes rijīgums un laupīšanas kāre to jebkad

pagūtu. Ir neapšaubāmi piedzīvojumi, ka zaļās vardes

karpu dīķos var nodarīt ļoti ievērojamus zaudējumus. Mui-

žas īpašnieks Nordmanis. kuram Altenburgas tuvu-

mā pieder ievērojama zvej saimniecība, to, kā šie gei s

ziņo, piedzīvoja 1853. un 1854. gados, kad ilgstoša slikta

laika dēļ pavasara zveju varēja izdarīt tikai apriļa beigās
un maija sākumā. Attiecīgajā dīķī bij ielaists pārziemo-
šanai ap sešdesmit šoku pusmārciņu smagu karpu. Da-
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žas dienas pirms zvejas īsākuma kāds zemnieks stāstīja
muižas īpašniekam, ka esot redzējis vienā no mazajiem

dīķiem peldam lielu karpu, kas nekādi nevarējusi tikt vaļā

no kādas uz muguras sēdošas vardes, neskatoties uz vi-

sām pūlēm. Nordmaņa šaubas par šī ziņojuma patie-

sīgumu, viņam par lielu brīnumu, pa zvejas laiku izrādījās

nepamatotas:

Varēja redzēt, ka gandrīz uz katras karpas sēdēja
viena vai pat divas vardes, kas ar priekškājām parasti bij

ieķērušās acīs bieži gan arī žaunās un pretīgās kustībās

ar pakaļkājām atlobīja zivij zvīņas uz muguras. Dažas

bij uzsēdušās atžgārni un ieķērušās ar pirkstiem galvā.
Visas turējās tik cieši, ka tās ar vienu roku tikko varēja
atraut. Lielākā daļa skaisto vaislas karpu bij nekrietni

sabojātas un kļuvušas tik nevērtīgas, ka tās varēja pār-
dot tikai par lētu cenu. Apmēram 15 šoki zivju, kam var-

des bij izskrāpējušas acis, sabojājušas žaunas un izplē-
sušas vai atlobījušās zvīņas, vaislai vairs nevarēja izlietot,
jo bij jābīstas ka tās varētu nobeigties vai arī slimotu un

neaugtu. Nākošā pavasarī apstākļi nebija tik ļauni, kā

iepriekšējā gadā. tomēr zaudējumi bij vēl stipri jūtami.
Ka ziņas par šādiem novērojumiem ienāk reti, izskaidro-

jams ar varžu pārošanās laika vēlo iestāšanos, kad dīķi.
kuros vaislas karpas lielā skaitā audzē, jau ir izzvejoti un

vaislas zivis ielaistas citos dīķos. Liekas gan, arī tur tām

dažkārt nākas ciest no mīlas trakuma pārņemtām var-

dēm; tomēr še* viņu nedarbi tā nekrīt acīs kā mazākos dī-

ķos.
Tā sauktā dabīgā nāvē nobeidzas tikai nedaudzas za-

ļās vardes; lielais vairums atrod galu plēsīgo dzīvnieku

zobos, knābjos un nagos. Ārkārtīgi sīksta ir viņu dzīvība.

Arī viņas var iesalt ledū, bet pēdējam kustot atkal atgrie-
žas dzīvē; arī viņas ir spējīgas ilgāku laiku spītēt lielam

sausumam, lai gan tas novērojams parasti tikai dienvidos,
jo ziemeļos viņas šādos apstākļos aizlēkā līdz citiem ūde-

ņiem. Pat smagi ievainojumi viņām ātri sadzīst; šausmīgi

sakropļotas tās nobeidzas tikai pēc dažām stundām. S pa 1-
-1 anca n i (Spallanzani) nogrieza kādam vardes tēviņam
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galvu, tam riestojoties; bet neskatoties uz to, tas visu lai-

ku turējās ar priekškājām pie mātīties un tikai pēc sep-

tiņām stundām, atdalījās viņa ķermenis, kas tomēr vēl

četras stundas turpināja kustēties. Visāda veida plēsoņi
ir zaļo varžu pastāvīgi ienaidnieki. Ūdris, seski un ūdens

žurkas iegūst tās sev par laupījumu, tām uzbrūk čūsku

ērgļi un klijāni, kraukļi un viņu radinieki, stārķi un gārņi;
tās aprij foreles, līdakas un citas plēsīgas zivis, par pārē-

jiem ienaidniekiem nemaz nerunājot. Pie mums nodroši-

nājās pret varžu pārmērīgo vairošanos izzvejojot no ūdens

viņu kurkuļus, kas uz sausas zemes iet bojā; jau Dienvid-

vācijā un tāpat visā Dienvideiropā tās cītīgi ķer, jo varžu

ciskas ir tiešām laba, barojoša un veselīga maltīte; tai

katrā ziņā nav nekā kopēja ar to, ko apgalvo vecais Ges-

ne r s:
~

nejauks, neveselīgs ēdiens, kas tiem, kuri to lieto,

piedod miesai svina krāsu." Gan arī dienvidos vietām, kā

piemēram Ligurijā, šo barību uzskata par pretīgu, totiess

citos apgabalos, piemēram Pjemontā, tā ir sevišķi iecienīta.

Cik augstu vardes novērtē Francijā, vislabāk redzams no

tā, ka darbības vārds ~grenouiller" nozīmē netikvien „žū-

pot" vai ~dzert", bet arī „ķert vardes" un pie tam ēšanai.

It īpaši rudenī, kad dzīvnieki ir vistreknāki tās lielā skaitā

un visai dažādā veidā medī ar vicām, pātagām, makšķerēm,
lokiem un tīkliem. Vācijā mēdz lietot barībai vienīgi pa-

kaļciskas; turpretim Itālijā apēd visu vardi, iepriekš iz-

ņemot tai iekšas.

Pelēkā varde (Rana temporaria) sasniedz to pa-

šu lielumu, kā viņas tikko aprakstītā radiniece, bet atšķi-
ras no tās ar savu krāsojumu un dzīves veidu, kādēļ, liekas

gan, neviens to ar pirmo nesajauks. Ķermeņa augšdaļas
viņai ir brūnā vai iesarkani brūnā pamatkrāsā ar gaiši
brūniem un tumši brūniem plankumiņiem, uz deniņiem ir

tāpat krāsota garenšvītra, kājas ar tumšām šķērsšvītrām,
krūtis un vēders tēviņiem pelēcīgi balti, bet puslīdz pie-

augušām mātītēm iesarkanā pamatkrāsā ar sīkiem brūni

dzelteniem plankumiņiem.
Visa Eiropa, pēc No c 1 a (Noēl) pētījumiem, no Nord-

kapa raga līdz pašiem tālākiem dienvidiem, vēl līdz šim
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nenoskaidrota Āzijas daļa uz austrumiem līdz Japānai, un

beidzot Savienoto Valstu austrumi no Mainas līdz Virģini-

jai un varbūt vēl tālāk uz dienvidiem ir pelēkās vardes

dzimtene, kas arī kalnos paceļas līdz 2000 metri lielam

augstumam un vēl augstāk. Līdzenumos viņa uzturās

ūdeņos, atskaitot protams ziemas mēnešus, tikai riesta

laikā; turpretim augstos kalnos viņa zināmā mērā atvieto

zaļo vardi, jo pēc tam, kad tā agrā jaunībā reiz uz laiku

atstājusi ūdeni, viņa vēlāk no tā gandrīz nekad nešķiras,
šādā veidā rīkojoties, šīs vardes ir samērā nejūtīgas pret
aukstumu. No visiem bezastainiem abiniekiem viņas ir

pirmās, kas uzmožas no ziemas guļas, ir redzamas riesto-

jamies, iekams vēl ūdeņi nav atbrīvojušies no ledus, un

viņu mazuļi ir izšķīlušies jau tad, kad citi viņu radinieki

vēl nav sākuši savus kurkuļus laist; arī viņu kurkuļi at-

tīstās ātrāk nekā citu varžu oliņas, un tas dod viņām ie-

spēju pastāvīgi apmesties vēl tādās vietās, kur vasara ilgst
tikai dažas nedēļas, kā piemēram augstajos Alpu kalnu

ezeros, ūdensvardēm, kas riestojas daudz vēlāk un ilgāk
paliek kurkuļu stāvoklī, būtu grūti šādos augstumos at-

tīstīties; pelēkajām vardēm turpretim īsā vasara ir pie-
tiekoši gara, un ja kādreiz aukstums arī iestājas agrāk
nekā parasti, tad pārziemo arī kurkuļi, kas vēl par var-

dēm nav izveidojušies. Gadījumā, ja sevišķi barga ziema

nenotur ūdeņus savās važās drusku ilgāk nekā parasti, lī-

dzenumos viņām pārošanās laiks sākas jau marta sākumā

vai vidū. Oliņas pa lielākai daļai tiek izlaistas ļoti ātri, un,

pēc Re z c 1 a (Rosel) novērojumiem, viss oliņu skaits daž-

kārt tiekot izdēts un apaugļots nepilnā ceturtdaļstundā.
Abu dzimumu riestošanās tieksmes, liekas, ir sevišķi spē-
cīgas, jo tēviņu, kas apķēries mātītei, tikko var no tās at-

raut, un arī tad, ja to atrauj ar varu, viņš tūdaļ atkal at-

griežas pie mātītes. Rēz c 1 s novēroja, ka mātītei tēviņa
vētrainie skāvieni var būt bīstami, jo ja viņš ir

lielāks nekā tā, var saspiest mātītes ķermeni, viņš ir arī

novērojis, ka dažreiz tēviņš labāk ļauj sev noraut galvu,
bet mātīti tomēr vaļā nelaiž. Gadījumos ja neizdodas mā-

tīti atraut, tēviņi apskauj viens otru, nedzīvas mātītes,
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krupjus, un ja vairāki neapsievojušies tēviņi atrod kādu

pārīti riestojamies, tie nereti pieķeras cieši pie tā nekār-

tīgā gubā, Oliņas, kas ir lielākas par zaļo varžu oliņām,
bet tiek izlaistas ne tik lielā skaitā, nokrīt ūdenskrājuma

dibenā; bet drīz viņu apvalks piesūcas ar ūdeni un tad tās

atkal paceļas augšā, veidodamaslielas biezas gļotainas kur-

kuļu masas. Pateicoties nepietiekošam siltumam, kāds ir

pavasarī, olu attīstība norit lēni. Tikai pēc 14 dienām var

skaidri izšķirt jaunos vardulēnus; trīs, bet nelabvēlīgos
laika apstākļos četras nedēļas vēlāk, tie pilnīgi izšķiļas un

peld apkārt, bet laiku pa laikam atgriežas pie pamestām

gļotām, liekas, lai ar tām barotos. Tagad viņu attīstība

paātrinājas, jo jau trijos mēnešos tie ir pilnīgi izveidoju-
šies par vardēm. Pēdējās pēc tam atstāj ūdeni, pie tam

labvēlīgos apstākļos tik lielos baros, ka vecā teika par

~varžu lietu" atrod ļoti dabīgu izskaidrojumu.
Sākot ar šo laiku jaunās vardītes uzsāk savu vecāku

dzīvi. Pretēji saviem radiniekiem viņas bieži attālinājās
no ūdens un darbojas pļavās un dārzos, laukos un mežos,

krūmājos un līdzīgās vietās. Karstās dienās tās nolien zem

akmeņiem, koku saknēm, zemes alās vai kādā citā paslēp-

tuvē, un līdz ar vakara krēslu atkal parādās, izejot savās

medībās. Pēdējās domātas dažādiem kukaiņiem, kaila-

jiem zemes gliemjiem un līdzīgiem maziem dzīvnieciņiem,
tā tad atnes mums tikai labumu, varbūt daudz lielāku, nekā

mēs iedomājamies. Savos klejojumos, ko tās parasti iz-

dara maziem lēcieniem, pelēkās vardes apstaigā savu ap-

kārtni un tiklīdz pamana kādu dzīvnieciņu, apsēžas, uzglūn
un tā savu laupījumu vairāk sagaida nekā uzmeklē. Ja tas

pienāk pietiekoši tuvu klāt, tās zibeņa ātrumā lēc tam vir-

sū, izmet uz āru lipīgo mēli, un ja ķēriens ir bijis izdevīgs,
to bez apdomāšanās norij, tomēr ļoti labi prot atšķirt da-

žas dzīvnieku sugas vienu no otras, tā, piemēram, viņas
norij gan bites, bet lapsenes izspļauj ārā.

Vienā ziņā pelēkās vardes stāv tāļu aiz saviem radi-

niekiem: viņas ir sliktas dziedātājas.'' Tikai zināmos lai-

kos, it īpaši riesta laikā var no viņām sadzirdēt murkšķē-
šanu vai kurkstēšanu, kas skaņu pilnības ziņā stāv zaļo
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varžu dziesmām tāļu iepakaļ un kuru mātītes izpilda tik-

pat labi kā tēviņi. Kā pretstatu zaļām vardēm viņas var

apzīmēt par mēmām, it īpaši vasaras mēnešu laikā, kad

visas viņu gaitas ir pilnīgi klusas, bez trokšņa.
Nevienam bezastainam abiniekam nav vairāk ienaid-

nieku, nevienam pašam abiniekam vispār nav viņu tik

daudz, kā pelēkai vardei. Viņai uzbrūk liels un mazs, gan

ūdenī, gan uz zemes; viņu vajā visos dzīves vecumos, un

tikai atgriezusēs dūņās pa ziemas guļas laiku tā ir no uz-

brukumiem pasargāta. Visi zīdītāji, visi putni, kas ēd rā-

puļus vai abiniekus, redz viņā viegli iegūstamu laupījumu;

čūskas, kas pārtiek no abiniekiem, vērš savus skatus gal-
venā kārtā uz šo vardi un dod viņai, salīdzinot ar zaļo var-

di, sevišķu priekšroku. Pat zaļās vardes, kā mēs to re-

dzējām, pret pelēkām vardēm ved cīņu, vismaz pirmajos

dzīves gados; pat vēži, tām par nelaimi, prot viņas at-

šķirt no citiem radiniekiem. Un šim gandrīz neskaitāmam

ienaidnieku baram bez tam pievienojas klāt cilvēks, jo tā-

pat kā zaļo vardi, viņš arī to, viņas trekno cisku dēļ, ķer un

nonāvē. Bez šīs attaisnojamās vajāšanas, tās pa daļai
vajā aiz pretīguma, kādu izsauc līdz ar viņām apkārt kle-

jojošie krupji, un neraugoties uz labiem darbiem, ko tās

visā klusībā un slepenībā pastrādā uz laukiem un pļavām,
mežos un dārzos, viņas ar rupju nepateicību nogalina vie-

nīgi aiz šī pretīguma. Tomēr tie tūkstoši, kuri pazaudē

savu dzīvību, par laimi šo derīgo dzīvnieku skaitu nesama-

zina vai arī pamazina to tikko manāmi; viens labvēlīgs
pavasaris sedz desmit iepriekšējo gadu zaudējumus.

Mūsu Eiropas vardes, salīdzinot ar viņu radniecēm

Amerikā un Indijā, lieluma ziņā ir rūķīši, balss ziņā —

vārguļi. Pie šīs dzimtas ievērojamākiem skaņražiem pie-
der kāda Ziemeļamērikas varde, kas gan nav ieguvusi
mākslinieka vārdu, bet saucas kāda augsti cienījāma zī-

dītājdzīvnieka vārdā, proti par vēršu vārdi (Rana
mugiens). Par nožēlošanu man nav iespējams, pamatojo-
ties uz paša pētījumiem, noskaidrot, par cik šis nosau-

kums atbilst vai neatbilst patiesībai; amērikaņu pētnieki
un ceļotāji tomēr vienā ziņā ir vienprātīgi, ka dziesma, ko
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izpilda kādas 500 vēršu vardes, neļaujas ne salīdzināties

ar to vakara muziķu, kāda dzirdama dīķu tuvumā mūsu

apgabalos. Viņu ziņojumos ir kaut kas minēts par „bez-

miega „sasodītiem trokšņotājiem" un līdzīgi, tā

kā drīkst gan pieņemt, ka vēršu vardes balsij vajadzētu

būt ar mūsējo bal'sskaņām tādās pašās attiecībās, kādas

ir starp viņu augumiem.

Vēršu vardes ķermenis sasniedz garumā 20 līdz

22 cm un viņas pakaļkājas ir 25 centimetri garas. Ķer-

meņa virspusē uz olīvu zaļa pamata ir lieli, tumšbrūni vai

melni dūmaini plankumi un gareniski muguras šķautnei
iet dzeltena švītra; ķermeņa apakšpuse ir iedzelteni balta,

acis sarkanīgas ar dzeltenu apkaimi. Arī pie viņām ir no-

vēroti daži novirzījumi, tomēr visā visumā tādi neatgadās

bieži.

Vēršu vardes dzimtene sniedzas pār visu Ziemeļamē-

rikas austrumu daļu. Pēc odib o n a (Audubon) ziņām,

viņas apdzīvo visus Savienoto Valstu apvidus, lai gai dien-

vidus daļā tās sastopamas nesalīdzināmi biežāk nekā zie-

meļos. Parasti viņas atrod gar dzidrām upēm, kuras ap-

ēno biezi krūmi, še viņas pusdienas stundās sēž ūdens

priekšā, ar labpatiku sildīdamās saules staros, tāpat kā to

dara viņu radinieces, un briesmās, ja tās parādās arī tikai

no tālienes, ar milzīgiem lēcieniem steidzas ūdenī, parasti
ienirstot līdz pašam dibenam, un peld uz pretējo pusi.
Vēršu vardei balss ir skaļāka ka jebkurai citai vardei un

to var noteikti sadzirdēt no ievērojama attāluma; dien-

vidu štatos tā dzirdama visu gadu, lai gan galvenā kārtā

pavasara un vasaras mēnešos, ziemeļu štatos tikai vasarā,

un, kā jau sagaidāms, it īpaši karstā laikā, kad, kā liecina

ticami ziņojumi, salasoties kopā mazākais daži simti šo

baurotāju. Ap šo laiku šī milzu varde darbojas gluži tā-

pat kā Eiropā dzīvojošā viņas radiniece, izpilda savas dzies-

mas ar tādu kaislību, par kuru lielāku nevar iedomāties,
nepārtraukti bauro cauru nakti, un ja vien ziņojumiem
var šai ziņā ticēt, noved viņu ūdensmītņu tuvumā dzīvo-

jošus cilvēkus ar vājākiem nerviem gandrīz vai izmisumā.

Kad kurkuļi ir izlaisti, tās zināmā mērā atkal izklīst.



Milzu salamandra.
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Cik rijīga ir vēršu varde, zin un saprot visi tuvumā

dzīvojošie zemnieki. Kukaiņi, zemes un saldūdeņu gliemji
ir arī viņas galvenā barība; tomēr, ja vien ir iespējams,

viņa nekādā ziņā neapmierinājās vienīgi ar šādu ieguvu-

mu, bet laupīdama uzbrūk visām dzīvām būtnēm, kuras tā

iedomājas pārvaramas. Ko mūsu zaļās vardes tikai mē-

ģina izdarīt, to viņa izved dzīvē: jaunus pīlēnus, kas pel-
das viņas apdzīvotā ūdenī, tā saķer un, ievelkot dzīvnieku

ūdenī, to noslīcina un aprij, cālēnu, kas neuzmanīgi tuvo-

jas krastmalai, tā, iekams vēl nav piesteigusēs viņa māte

ar dusmās saceltām spalvām, ar pēkšņu lēcienu saķer un

tikpat ātri paslēpjas ūdens dziļumā, kur jūtas drošībā.

H ar 1 a n s stāsta, ka viņš nošāvis kādu vēršu vardi tanī

brīdī, kad tā gribējusi apēst sagūstītu čūsku; zemnieki

zvēr, ka jauniem ūdens putniem viņa nodarot lielāku postu
nekā kaķis un tā radinieki, šāda rijība viņai bieži kļūst

liktenīga: ar kārdekli veikli apslēptu makšķeres āķi viņa
ķer tikpat kāri kā cālēnu, un tā viegli kļūst par laupījumu
savam pretniekam, kuram tā līdz šim gan bij tikai kai-

tējusi, bet tagad sagādā prieku, jo viņas gaļa ir pārlieku

garšīga maltīte. Viņas ķeršanai lieto netikvien makšķeri,
bet arī tīklus un slazdus, vai pat skrotnīcas. jo šī varde,
kas bieži vien sver ap 300 gramu, ir jau šāviena vērta, lai

ganēšanai lieto vienīgi resnās pakaļciskas. Bez cilvēka to ar

panākumiem vajā lielāki plēsoņi, bet jo sevišķi zivis, kas uz

viņas gārdo gaļu, liekas, ir tikpat kāras, kā gārdēži cilvēki.

Jaunākā laikā dzīvas šīs sugas vardes ne visai reti

nokļūst Eiropā, kur tās viens otrs viņu mīļotājs kopj. Es

esmu vairākkārtīgi dažas turējis gūstā un ilgāku laiku

novērojis, bet vienmēr atradis, ka visā visumā viņas ne-

atšķiras no zaļajām vardēm. Samērā ar savu lielumu vi-

ņas prasa vairāk barības un tādēļ izliekas vēl rijīgākas
nekā zaļās vardes, viņas rij lielākus kumosus nekā šīs, bet

citādi kā ar savu uzvešanos tā izturēšanos, tāpat arī dabu

un parašām tām pilnīgi līdzinājās. Sevišķa kopšana vi-

ņām nav vajadzīga, tās pastāvīgi prasa vienīgi barību, kā

arī ūdeni, lai katrā laikā varētu veldzēt savu ādu.
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No citiem dzimtas locekļiem, kas dzīvo Amērikā, ar

savu lielumu, īpatnējo stāvu un skaistumu sevišķi uzkrī-

tošas ir ragai n ā s vardes (Ceratophrvs). Viņām
ir drukns, krupim līdzīgs stāvs, ārkārtīgi liela galva un

plata, šai galvai atbilstoša rīkle, gar augšžokļa malu ir ļoti
smalki zobiņi, apakšžokļa mala gluda; locekļi ir mēreni

resni un gaļīgi, priekškājām četri pirksti, pakaļkājām pieci

pirksti, priekšpirksti brīvi, pakaļpirksti saistīti ar īsu peld-

plēvi. Nosaukums cēlies no īpatnējiem izaugumiem abos

galvas sānos gar acīm, kas nav nekas cits kā par augstiem

smailiem izveidoti acu plakstiņi. Kraupainais ādas izcilnis

un šuves uz galvas un muguras vēl pavairo vardes īpatnējo
izskatu.

Ragu varde (Ceratophrvs cornuta), ko brazilieši

sauc par ~itannia", ir liels abinieks ar 15—20 centimetri

garu ķermeni un pieder pie krāšņākām savas šķiras su-

gām. Plata švītra, kas iet no purna pāri mugurai, ir oran-

žu dzeltenā krāsā, vietvietām ar zaļganas krāsas zīmēju-
miem ; vairāki plankumi un švītras galvas sānos un uz ple-
ciem izskatās sarkani brūni, joslas, kas atšķir plankumus
no vidusšvītrām izskatās melni brūnas. Ķermeņa sānos

uz pelēkbrūnas pamatkrāsas ir zaļgani melni plankumi ar

pelēcīgi iesarkanām malām, kāju stilbi ir zaļgani ar ko-

šām zāles zaļām šķērsšvītrām; vēders, kas vidū ir iedzel-

teni balts, sānos dzeltens, pārklāts ar sarkanbrūniem plan-
kumiem un punktiņiem. Mātītēm, kas ir lielākas un skai-

stākas, pāri mugurai uz pelēkbrūna pamata iet plata, spī-
doši zaļa švītra, no kuras pie acīm uz abām pusēm atza-

rojas līdzīgas krāsas sānu švītras, bet pašas acis ieslēgtas
gaiši zaļā krāsā. Uz vaigiem ir apaļīgi, zaļas krāsas plan-
kumi; no deguna līdz acīm iet melni brūnas švītras, kas

no pamatkrāsas atdalītas ar smalku baltu švītriņu. Uz

priekškājām ir divas sarkanbrūnas šķērsšvītras un viena

balta garensvītra, kas iet gar kājas ārpusi, ciskas kastaņ-
brūnā krāsā, stilbi zaļā pamatkrāsā ar divām brūnām

svītrām.

Pēs Vīdas prinča pētījumiem, ragu varde izplatīta
visā Dienvidbrazilijā, no Bahijas līdz Rio dc žaneiro; pēc
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Acaras (Acara) ziņojumiem, tā sastopama arī Para-

gvajā un pēc Dume r i 1 a arī Gvianā. „Bahijas serton-

gas iekšienes mežos", saka pirmais no minētiem pētnie-

kiem, „es pats novēroju šos ragainos krupjus. Viņi uz-

turas tumšos mitros mūža mežos, it īpaši purvos, bet arī

sausajos katingas mežos tie lēkā apkārt. Lielajos serton-

gas iekšienes mežos, uz ceļa, ko izbūvēja gar Ilheos upi no

Barra da Baredas, karstā sausā laikā bieži nevarēja no-

vērot neviena paša krupja, bet tiklīdz nolija viegls negai-
sa lietus, mēs redzējām daudzus šīs sugas jaunus dzīvnie-

kus, kas visur lēkāja apkārt. Pieaugušiem dzīvniekiem ir

tik milzīga rīkle, ka viņi, kā to apgalvo, aprijot jaunas
vistiņas; peles, vardes, gliemjus un citus mazus dzīvnie-

kus tie aprij lielā daudzumā. Pie Misuri upes mēs vakara

klusumā bieži sadzirdējām viņu skaļās, ķērcošās balsis,
kas sastāv no vienas skaņas." Arī šis skaistais dzīvnieks

brazīliešiem ir tikpat pretīgs kā visi citi krupji, turpretim

spāņu Gvianā, kā aizrāda Dupons, iedzīvotāji tos die-

vinot, vismaz bieži turot viņus gūstā vai esot to kādreiz

darījuši, šie ļaudis tos, ja vien šim nostāstam var ticēt,

tāpat kā citus krupjus, turējuši podos kā laika pareģotā-
jus, vai pareizāk sakot kā laika taisītājus, prasīja no tiem

lietu vai labu laiku, un kad pēdējie viņu gribu nepildīja,
tos pēra.

Ficin gc r s (Fitzinger), nošķirdams krupjveidīgus
bezastainos abiniekus ar druknu ķermeni un īsiem locek-

ļiem no vardēm ar gludu ādu. sastāda no tiem īpašu dzim-

tu
— varžu krupjus (Alvtidae). Tiem ir zobiem

apgādāts augšžoklis un zobainas augšlejas; krupji tie ir

galvenā kārtā pēc sava izskata un dzīves veida.

Alitu ģintu (Alvtes) raksturo druknais krupja
stāvs, neveiklais ķermenis, īsie spēcīgie locekļi, īsas kāju
pēdas ar četriem pirkstiem un Uiezā peldplēve, kraupaina
dziedzerāda un galīga, ar pamatu pieaugusi mēle. šīs gru-

pas Eiropas loceklis ir dzemdētāju krupis (Alv-
tes obstetricans), mazs dzīvnieciņš, kas garumā sasniedz
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kādus 35 milimetrus; ķermeņa virspuse tam ir zaļganā pel-
nu pelēcīgā krāsā, ķermeņa apakšpuse netīri balta, ādas

kraupas ir tumšākas, bet tās, kas gareniskā rindā iet no

acīm līdz galvas pakaļpusei ir bālganas. Dzemdētāju kru-

pis, ciktāl sniedzas līdzšinējie novērojumi, ir atrasts tikai

Viduseiropā. Viņš ir izplatīts Francijā, it īpaši Parīzes

apkārtnē, un Itālijā, bet ir sastopams arī Šveicē, bez tam

vietvietām Reinas zemēs, galvenā kārtā Nasauā un beidzot

Vestfalē.

No pēdējās provinces es viņus caur E f f c 1 d tu sa-

ņēmu dzīvus. Viņi uzturas ēnainās vietās, alās, zem ak-

meņiem, vecu koku saknēm, vīna koku audzēs, vai vien-

kārši caurumos zemē. Agas i c s (Agassic) atrada Nei-

enburgas tuvumā pusmetru dziļi zemē, kādā iedobumā mer-

ģeļa slāņos apmēram trīsdesmit šos dzīvniekus cieši kopā,
un tā kā ieeju šai alā nekur nevarēja saskatīt, viņš pie-

ņem, un, liekas, viņam ir taisnība, ka šie dzīvnieki prot
rakties labāk nekā viņu radinieki.

Parasti pievakarēs, bet lietainā laikā arī pusdienas

stundās, tos atklātās alu vietās var novērot alu priekšā,
visbiežāk ja tuvumā ir ūdens. Viņu kustības ir tikpat
lēnas un smagas kā mūsu parastajiem krupjiem, bet viņu
skaidrās balsis ir patīkamas un izklausās ka stiklu zvaniņu
skaņas.

Savu vārdu dzemdētāju krupji nes pilnīgi pamatoti.
Jau 1878. gadā Demurs (Demours) Francijas zinātņu

akadēmijā nāca klajā ar saviem novērojumiem par viņu

vairošanos, kas izsauca vispārēju izbrīnu un kurus vēlāk

Broņjārs (Brongniart) un Agasics pilnīgi apstipri-

nāja. Pirmais no minētiem pētniekiem Parīzes botāniskā

dārzā uzgāja divus dzemdētāju krupjus, kas riestojoties

bij saķērušies kopā, un sev par lielu brīnumu novēroja, ka

tēviņš, kas tupēja mātītei uz muguras, ar abiem pakaļkāju
vidējiem pirkstiem satvēra pie gala saiti, kas apņem virknē

novietotās oliņas, to izstiepa, tādējādi vilkdams oliņu saiti

ārā, pēc tam satvēra to ar otru kāju un tad pārmaiņus
darbojas ar abām kājām, līdz visa saite bij izvilkta. Vilk-

dams saiti ārā, viņš tai pašā laikā, pēc tam kad oliņas bij
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apaugļotas, to aptina vienā gar otru ejošos līkumos, līdzī-

gos skaitlim 8, ap savām ciskām, un vēlāk dienāmilgi stai-

gāja ar to apkārt. Recekļa masa, kas oliņas saista, sažuva

un tad izskatījās, itkā oliņas būtu iespīlētas ādas caurulē,

caurmērā viena centimetra attālumā viena no otras, un

saite starp tām likās sažuvusi diegā. Pēc Agas i c a zi-

ņām, oliņas sākumā ir mazas un dzeltenā krāsā, augšgalā
ir divi melni punktiņi, kas līdzīgi adatu dūrieniem. Dzem-

dētāju krupis, ar saviem nākošiem mazuļiem pie pakaļkā-
jām, ierokas zemē un paliek tur vairākas dienas, kamēr

oliņas sasniegušas zināmu attīstību. Oliņu dzeltenums pa-
liek tumšs un bieži atsit iedzelteni brūnu krāsu. Jau tre-

šā dienā oliņas dīglī var saskatīt galvu, ķermeni un asti,
kustības kļūst dzīvākas, skaidri var saredzēt sirds puk-
stēšanu, žaunu cilāšanos un t. t. Apmēram vienpadsmitā
dienā viņas jau ir tik tāļu attīstījušās, ka uzticīgais tēvs

var no savas nastas atsvabināties. Lai to izdarītu, viņš
iet ūdenī, lien un peld tanī šurp un turp steidzīgāk nekā

parasti, liekas, tādā ceļā iespaidodams oliņu atraisīšanos.

Kad jaunie ir nokratīti, viņš noberzē vēl no ciskām oliņu
saites un atkal dodas uz sausumu, par mazuļiem tālāk vairs

nerūpēdamies. Pēdējie attiecībā uz savu lielumu maz ko

atšķiras no pārējo bezastaino abinieku kurkulēniem, vai
arī ir tādi pat kā tie, un tagad turpina attīstīties parastā
kārtā.

Jaunākā laikā Lils (l'Isle) atkal nāk klajā ar novē-

rojumiem par dzemdētāju krupju vairošanos, sniedzot par
tiem jo pamatīgas un sīkas ziņas. Es mēģināšu še atstā-

stīt svarīgākās viņa ziņojumu vietās. Vairošanās laiks

ilgst sešus mēnešus, no marta līdz augustam. Mātītes iz-

laiž oliņas 3—4 paņēmienos, jo pārmeklējot mātīti riesta

laikā var atrast vēl divus oliņu laidumus, kas, ja neņem

vērā divkārši biezo oliņu baltuma apvalku, satur gluži tik-

pat lielas oliņas kā tikko izlaistās; bez viņām vēl ir ce-

turtais līdzīgi nogatavojušos oliņu krājums. Lilam ir

pamats domāt, ka šādā ceļā gļotas atdalošiem dziedzeriem

ir nodrošināta netraucēta darbība. Pilnīgi pieaugusi mā-

tīte iesāk oliņu laišanu martā, turpina to vēl maijā, un šī
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mēneša beigās viņai olnīcā ir atlicis tikai pēdējais oliņu

krājums. Jaunākas mātītes laiž oliņas tikai trīs reizes.

Laidumu skaits tomēr ir atkarīgs netikvien no tā, cik

nogatavojusies ir mātīte, bet arī no barības, klimata un

citiem apstākļiem. Sekas šādai oliņu laišanai ar starp-

brīžiem ir nevienmērīga mazuļu attīstīšanās. Tie, kas iz-

lobās no martā, aprilī un maijā izlaistām oliņām, ir pil-

nīgi attīstījušies jau laikā no jūnija beigām līdz oktobra

sākumam.

Pēc apmēram sešu mēnešu ilgas klusēšanas dzemdētā-

ju krupja tēviņš februāra pēdējās dienās atkal paceļ savu

balsi, un sākot ar šo laiku to var dzirdēt sešus mēnešus

no vietas līdz augusta beigām. Sākumā vāja un nedroša,

balss vēlāk skan skaļi un gandrīz bez pārtraukumiem. Ap
šo laiku, vismaz tā tas ir Nantes apkārtnē, sākas oliņu lai-

šana, pie tam pavasarī vienmēr tiek izdēts vairāk oliņu,
nekā vēlākā laikā. īstais oliņu laišanas laiks ir starp mar-

ta un jūnija mēnešiem, vismaz olām apkrāvušos tēviņus
pa lielākai daļai redz laikā no marta līdz augustam un no

jūnija līdz septembrim pilnīgi attīstījušos kāpurus. Olas

tiek izlaistas divās pērļu virknēm līdzīgās saitēs, kas pa-

rādās vienādālaikā. Katra no šīm saitēm ir kādus 80—170

centimetrus gara, bet to nepārraujot var izstiept līdz div-

kāršam garumam. Oliņas atrodas 4—7 centimetri attā-

lumā viena no otras un viņu skaits svārstās no 18 līdz 54.

Vienā gadā nogatavojušos oliņu skaits olvadā ir 120—150.

Oliņu laišanas laikā tēviņi nikni strīdas ap mātītēm.

Lils reiz novērojis četrus gabalus cieši pieķērušos viens

otram. Tie, kuri, neatrazdami vairs sev vietu uz mātītes

muguras, nevar mātīti iegūt, pieķeras, cik labi vien varē-

dami, viņai pie sāniem. Ja kāds spēcīgs sāncensis atgrūž
tos nost, gadās, ka viņi to pamet, bet drīz vien meklē no

jauna kur pieķerties. Laimīgākais vai spēcīgākais no vi-

siem, nejaukā veidā, kā tas pie vardēm vispār mēdz būt,

apķeras ar mātīti un tūliņ sāk ātri berzēties ar savām pa-

kaļkājām gar viņas tūpli, nereti iespiežot pie tam īkšķus,
kuri visvairāk tiek pielietoti, dziļi kloakā. Kad šī priekš-
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spēle ir ilgusi apmēram pusstundu, viņš pēkšņi saspiež mā-

tītes ķermeni un līdz ar to, līdzīgi kā tas ir pie citiem bez-

astainiem abiniekiem, izspiež oliņas ārā. Tai pašā laikā

viņš saliek kopā pakaļkājas, tādā ceļā radīdams vietu oliņu
uzņemšanai, un tiklīdz pēdējās iznākušas dienas gaismā,

viņš tās apaugļo. Tālāk Li 1 s sīki apraksta, kā tēviņš
pārmaiņus ar vienu un otru pakaļkāju, izdarīdams nevien-

mērīgas sāniskas kustības, vispirms uz tām guļošo olu

virkni saspiež un pamazām novada to krusta kaula aug-

stumā, še novieto viņu kā pienākas un tad ar savu nastu

dodas prom, kas, skaitot no riestošanās sākuma, mēdz no-

tikt pēc vienas stundas. Lils, pretēji agrākiem novēro-

tājiem, apgalvo, ka tēviņi neierokoties vis zemē, turpretim
pēc patikas klejojot ar savu nastu apkārt, un velkot to

caur slapju rasainu zāli piegādājot oliņām vajadzīgo mit-

rumu. Nasta uz muguras krupi nekādā ziņā neapgrūtinot,
ne skrienot, ne lēcot, ne barību medījot, ne kādā citā darbā.

Tur, kur dzemdētāju krupis dzīvo lielā skaitā, var gadī-

ties, ka viens tēviņš atvieglina divas vai pat trīs mātītes

un apkraujas ar viņu oliņām. Lils vairākas reizes re-

dzējis tēviņus ķildojamies ap vienu mātīti, un novērojis,
ka tie abi jau bijuši apkrāvušies ar oliņām; dažiem pat
zem pirmās nastas bijis vēl cits oliņu krājums.

Mazuļu attīstība atkarībā no laika apstākļiem nori-

sinās ātrāk vai lēnāk, un tādēļ tai vajadzīgs garāks vai

īsāks laika sprīdis ; var pieņemt ka tā ilgst trīs līdz sep-

tiņas nedēļas. Starp ceturto un sesto dienu var saskatīt

pirmās kaulu attīstīšanās pazīmes, laikā starp septīto un

devīto dienu parādās paaugstinājumi tānīs vietās, kur va-

jag attīstīties žaunām; laikā no devītās līdz trīspadsmitai
dienai žaunas jau ir attīstījušās, un sākot ar septiņpads-
mito dienu jaunie dzīvnieciņi ir tik tāļu nogatavojušies,
ka var izšķilties. Kad pienāk īstais laiks, tēvs, kas tos vi-

su laiku bij nēsājis sev līdz, dodas ūdenī, un tagad mazuļi
lielā steigā proti nedaudzu minūšu laikā izšķiļas no sava

apvalka ko tie ar dažām astes kustībām pārplēš, un lī-

dzīgi citiem kurkulēniem brīvi peld apkārt, kamēr sasniedz
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savu tālāko attīstību. Tēviņš nokrata no sevis tukšos olu

apvalkus, un atlikušo vasaras laiku nodzīvo tādā pat kārtā,
kā pārējie varžveidīgie abinieki.

Kā Ficingers nošķiro par sevi dzemdētāju krup-

jus, tā Ģinters (Gūnther) atdala no vardēm un krup-

jiem krupju vardes, apvienodams tos īpašā dzimtā (Bom-

binatoridae). Nepilnīgi attīstītie dzirdes orgāni, pakaļ-

galā vaļēja mēle, pastāvīgi ar peldplēvi pārvilktas pakaļ-

kājas 'un beidzot ausu dziedzeru trūkums tiek minēti kā

šīs grupas pazīmes.

Krupju vardes (Pelobates) ar savu ķermeni at-

gādina krupjus, viņām tomēr ir samērā garas pakaļkājas,
kuru pirksti saistīti ar platu peldplēvi, apaļa, pakaļgalā
brīva mēle un divas zobu gubiņas augšlejās. Uz muguras

ir divas mazas kārpiņas.
Kā šīs ģints priekšstāvis var noderētķ i p 1 o k v k r u-

pis (Pelobates fuscus), raibs dzīvnieks, kas garumā sa-

sniedz 7 centimetrus; ķermeņa augšpuse uz iedzelteni brū-

na vai gaiši pelēka pamata izraibota daudziem maziem un

lieliem, koši tumšbrūniem, nevienādi veidotiem planku-
miem, kas reizēm saiet kopā, reizēm izkaisīti pa vienam,
izsakoties šin c a vārdiem, kā salas uz ģeogrāfiskas
kartes.

Ķiploku krupju izplatības apgabals aptver Vāciju,

Franciju, Itāliju un Spāniju; viņi tomēr nav sastopami

visur, un daudzos apvidos pilnīgi trūkst. Vietām viņi sa-

stopami ļoti lielā skaitā, kā piemēram Nirnbergas un Ber-

lines apkārtnē. Viņi, kā jau krupju vardes, daudz dzīvo

ūdenī un it īpaši pavasarī pēdējo neatstāj, tomēr vasarā

iznāk uz sauszemes un tad darbojas galvenā kārtā smil-

šainos klajumos, pa dienu paslēpdamies kādā atrastā, vai

pašu izraktā alā, bet naktī izejot medībās. Ar savām ku-

stībām viņi tāļu pārspēj īstos krupjus un šinī ziņā vairāk

līdzinājās vardēm nekā tiem, tā, piemēram, viņi rosīgi

klejo apkārt, izdarīdami lielus, viens otram ātri sekojošus

lēcienus, peld ātri un veikli un ar ievērības cienīgu izvei-
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čību iekārpjas smiltis vai dūņās. Viņu barība galvenā
kārtā ir kukaiņi un nakts gliemji.

Vienā ziņā viņi līdzinājās īstiem krupjiem: tie izplata
tiešām neizturamu ķiploku smaku, tā tad pilnīgi ar tiesību

nes savu vārdu. Smirdoņa, ko viņi izplata ir tik spēcīga,
ka ķiploku krupi ir vieglāk sajust ar degunu nekā sare-

dzēt ar acīm, un tuvāk pieejot acis sāk asarot, gluži kā

tas ir, kad ož mārrutku vai sīpolu, šī smaka, kā liekas,

izplatās galvenā kārtā no viņa ķermeņa pakaļgala, vismaz

katru reizi, kad dzīvnieku aizskar, viņš pakaļgalu paceļ
gaisā un zināmā mērā vērš uz savu pretinieku.

Ķiploku krupji riestojas agrāk nekā citi mūsu abi-

nieki, daudzmaz izdevīgā laikā jau martā, sliktā laikā vē-

lākais aprilī. Ap šo laiku abi dzimumi uzturas tanīs pa-
šos ūdeņos, kur tie dibena dūņās mituši ziemā, izbāž galvu

no ūdens un nāk klajā ar nepatīkamām, ne visai tāļu sa-

dzirdamām urkšķošām un kurkstošām skaņām, kas rei-

zēm atgādina pelēkās vardes kurkstēšanu, reizēm lapotņu
varžu kvakšķēšanu, ko mātīte papildina ar vēl klusāku ur-

dzēšanu. Par to, ka šīs nepatīkamās skaņas nav vienīgās,
ko tie spēj izgrūst, var pārliecināties iekniebjot dzīvnie-

kam kājā ar stangām: tad viņa kliedziens ir vēl žēlāks un

atgādina jauna kaķēna ņaudēšanu. Riestojoties tēviņš
īpatnēji izliekdamies apķeras mātītei ap gurniem. Oliņas
tiek izlaistas resnā pusmetru garā virknē, apņemtas no

recekļa masas, kurā tās guļ izkaisītām gubiņām; laiku pa
laikam tēviņš saņem oliņas ar pakaļkājām un apaugļo, pēc
tam tās tiek tiek pielipinātas pie niedrām, zāles vai citiem

ūdens augiem, kas aug gar krastmalu. Pēc piecām vai se-

šām dienām izšķiļas jaunie kurkulēni, kas kopīgi peld ap-
kārt ; savas dzīves septītā dienā tie iegūst astes spuru, de-

vītā dienā ārējās žaunas, ap astoņpadsmito dienu izklīst,
un ap šo pašu laiku tiem ārējās žaunas pazūd; devītā ne-

dēļā tiem izaug abas pakaļkājas, vēl vēlāk tiem uzaug āda,
un kad savas dzīves ceturtā mēneša sākumā tie izlien no

ūdens, viņiem vēl ir maza, strupa astīte, kas drīz pilnīgi

pazūd. Sākot ar šo laiku viņi dzīvo savu vecāku dzīvi.
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Sagūstītie ķiploku krupji, daudzmaz kopti, labi panes

gūstā dzīvi, bet prasa daudz treknas barības, jo rijībā viņi
nepaliek iepakaļ ne vienai citai savas šķiras sugai.

*

Birgers (Būrger) aprakstot kādas ~spoku dzies-

mas" drausmīgumu, neatrod izdevīgākus vārdus kā „Viņu
dziesma bij līdzīga sarkanvēdera krupja saucienam dīķī",
kas izklausās, itkā šo dzīvnieku skaņas būtu kādreiz ap-

vainojušas viņa ausis. Jādomā, ka viņš ar to gan laikam

negrib izteikt paša domas, bet pievienojas senseniem no-

stāstiem, kuros tauta visādus šausmu jēdzienus sasaistī-

jusi ar sarkanvēdera krupi un viņa dzīvi, pati nezinādama

kādēļ, Sarkanvēdera krupis gan visai labprāt apdzīvo

ūdeņiem bagātas vietas, nemīlīgos, grūti pieejamos un

nodevīgos purvos, un viņa balss īstenībā nav skaļa un prie-

cīga kā zaļai vardei, bet sērīga un drūma; tomēr neviens

cilvēks, kas ir papūlējies šo skaisti krāsoto dzīvnieciņu

novērot, nepievienosies tām ļaunām domām, kas ap viņu
saistās, un neviens pats, atrazdamies vēl uz sauszemes un

klausoties viņa klusos un tomēr skanīgos saucienos, neva-

rēs tos apzīmēt par nepatīkamiem.

Sarkanvēdera krupis (Bombinator igneus),
kas ir līdzīga nosaukuma ģints priekšstāvis, atšķiras no

citiem radiniekiem ar apaļo, tievo, visgarām cieši pieau-

gušo mēli ; viņam ir divas nelielas augšleju zobu gubiņas
un pilnīga peldplēve uz pakaļkājām. Ādauz muguras pār-

klāta cietām kraupām, tās krāsa ir skaisti tumši pelēka
vai eļļas brūna, kāmēr ķermeņa apakšpuse, uz kuras tāpat
ir rupjas kraupas bālganā, bet vidū melnā krāsā, uz melna

vai pelēki brūna pamata izraibota košiem oranžu dzelte-

niem kopā saplūstošiem plankumiem. Garumā viņš sa-

sniedz 2—3 centimetrus.

No Skonijas dienvidiem (Zviedrijā) sākot, sarkanvē-

dera krupis sastopams visā Eiropā, un tiklab mazās ūdens

bedrēs kā plašos purvos un staignājos, kā līdzenumos tā

arī kalnos, sasniegdams līdz 1500 metriem lielus augstu-
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mus virs jūras līmeņa*). Kā īsts ūdens abinieks, viņš gan-

drīz visu vasaru uzturas peļķēs, dīķos, ūdensbedrēs un

dumbrājos, un tikai rudenī kādu laiku darbojas, uz lauka,
še ar savu samērā garo pakaļkāju palīdzību visai veikli lē-

kādams apkārt, ūdenī šos krupjus parasti redz nelielā

attālumā no krasta, kur tie sēž izbāzuši galvu pa pusei ārā;

pievakarē tie ir visai aizņemti ar savu vienkāršo dziesmu

izpildīšanu, bet pamanījuši vismazākās briesmas zibeņa
ātrumā ienirst dziļumos un paslēpjas dūņās. Izturoties

mierīgi var novērot, kā aizbēgušais dzīvnieks pēc īsa laika

atkal atgriežas un ieņem agrāko stāvokli, lūkojas visapkārt
savām zelta actiņām un pēc kāda laika no jauna uzsāk

dziedāšanu. Pēdējo parasti var dzirdēt tikai pievakarē,
bet no šī laika tā turpinājās visu nakti, un tas itkā norāda,
ka arī sarkanvēdera krupis pieskaitāms nakts dzīvniekiem.

Viņa dziedājums visumā nav nepatīkams, tomēr ar savu

vienmuļību var palikt nogurdinošs. Atsevišķa skaņa iz-

klausās kā ~kū-ū". un itkā atgādina stikla zvana skaņas, ir

samērā vāja un tādēļ skaidri sadzirdēt to var tikai dažu

soļu attālumā. Katrs atsevišķs dzīvnieks brēc augstākais
trīs vai četras reizes minūtē, un vienmēr izgrūž tikai vienu

un to pašu skaņu; bet visi tēviņi, gribēdami izteikt savas

prieka jūtas, bļauj vienā laikā, un tā rodas nepārtrauktā

muziķa, kuru mēs sadzirdam.

Ūdenī sarkanvēdera krupis kustas ar lielu izveicību,
lai gan sacensties ar zaļo vardi viņš šai ziņā nevar; bet arī

viņš peld īsti teicami un dūņās prot ierakties vēl labāk nekā

varde. Uz lauka viņš ātri pārvietojas maziem, bieži at-

kārtotiem lēcieniem. Viena no viņa dabas galvenam pa-

zīmēm, kā liekas, ir ārkārtīgais bailīgums. Pilnīgi tīru

ūdeni viņš uzmeklē tikai tad, ja apstākļi spiež, turpretim
tāds ūdens, kas cieši pārklāts ūdensziediem (Lemna) ir

*) Jaunāka laika no sarkanvēdera krupjiem ka patstāvīgu
sugu nošķiro dzeltenvedera krupi (Bombinator pachvpus).
Abas formas atšķiras ari ģeogrāfiski. Kamēr sarkanvēdera kru-

pis bieži sastodams galvenām kārtām uz austrumiem no Elbas un

ziemeļos, tikmēr dzeltenvēdera krupja apgabals ir uz rietumiem

no Elbas un Eiropas dienvidi. Red,
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viņam sevišķi patīkams aiz tā vienkāršā iemesla, ka šāda

sega to teicami apslēpj no visasākā skata. Ja izturas pil-

nīgi mierīgi, lai viņam nebūtu ne mazākā iemesla bēgt,

iepriekšējo vārdu patiesību katrs var pārbaudīt, viņu pats
novērodams. Maldināts no viņa vājās balss, novērotājs to

bieži vien ilgāku laiku veltīgi meklē un tad pamana ar

zināmu: pārsteigumu savā priekšā, starp ūdensziediem,

viņa virs ūdens izbāzto galvu, varbūt taī pašā vietā, kur

acs jau vairākārtīgi ar asu skatu to ir meklējusi. At-

razdamies uz lauka, viņš mēģina ar viltību izvairīties no

pretinieka skatiem: proti, tad, ja viņš nevar pietiekoši
ātri sasniegt drošu ūdeni, tas pieplok pie zemes un tad brū-

nā muguras krāsa, tā sakot, saplūst kopā ar to, tiek no

tās uzņemta.
Sarkanvēdera krupju barība ir kukaiņi, gliemji un

mazi tārpi: tie tā tad pieskaitāmi pilnīgi nekaitīgiem vai

pat augstā mērā derīgiem dzīvniekiem.

Tikai savas dzīves trešajā gadā tie spējīgi uzsākt vai-

rošanos. Maijā un jūnijā tie riestojas, iepriekš izdarī-

dami itkā mēģinājumus, t. i., bieži pārojas uz īsu laiciņu.

Tēviņš apķeras mātītei ap gurniem, apaugļo katru iznāku-

šo kurkuļu kamolu un pēc tavu atkal pamet mātīti vienu,

tālāk par to vairs nerūpēdamies. Kurkuļi nosēžas ūdens

dibenā un saskaņā ar silto gada laiku attīstās diezgan ātri.

Jau ap piekto dienu viņos var saskatīt jaunos kurkulēnus;

devītā dienā pēdējie izšķiļas. Septembra beigās vai ok-

tobra sākumā viņiem attīstās kājas un pazūd aste un žau-

nas. Bet jau dažas dienas pirms tam jaunie apmeklē saus-

zemi vai vismaz iznāk ūdens malā. Sarkanvēdera krupju

mazuļi, kurus G re d 1 er s turēja akvārijā, pārtika no dū-

ņām un aļģēm, ko tie līdzīgi ūdens gliemežiem no stikla

traukasienām.

Gūstu sarkanvēdera krupis panes arī pie visai rūpīgas

kopšanas tikai īsu laiku, jādomā tādēļ, ka nav iespējams

sagādāt viņam piemērotu barību. Visilgāk to var uzturēt

pie dzīvības, ja trauku, kur gūsteknis novietots, ikdienas

apgādā ar svaigiem ūdensziediem; tomēr tikai visai nedau-

dzi no viņiem pārcieš zieiriu.
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Nevienai dzīvnieku' dzimtai no seniem laikiem līdz šai

dienai nav bijis jācieš vairāk aiz cilvēku vispārēja riebu-

ma, kā krupjiem, neviena nav arī nepielūdzamāk un ar

lielāku netaisnību vajāta. ~šis dzīvnieks," saka vecais

Gesners par šīs dzimtas parastāko sugu, „ir visai

auksts un mitrs dzīvnieks, caurcaurim indīgs, briesmīgi
nejauks un kaitīgs. Ja šo dzīvnieku moca, tad viņš tā no-

skaišas, ka viņš cilvēku, ja tas iespējams, apmiez vai arī

saindē ar indīgu, kaitīgu elpu. šie dzīvnieki ir gaužām
kaitīgi un ievaino ar savu indi: jo ja kāds pieskaras viņu
mīzaliem, tad tā vieta pūst un bez lielām pūlēm nav izdzie-

dināma. lekšķīgi ieņemti tie ir nāvīgi. Viņus uzlūkot un

viņos noskatīties, ir kaitīgi, no tam cilvēki paliek gluži
bāli un neglīti. Viņi saindē arī zāli un lapas, uz kurām

viņi sēd un kurām viņi gluži laiski un lēnam lien pāri."
Patiesi, nav saprotams, kā prātīgi cilvēki varēja izdomāt

tādas blēņas; vēl daudz grūtāk saprotams, kā vēl šodien

var būt tūkstošiem tādu cilvēku, kas šādas nodilušas, pil-

nīgi nepamatotas tenkas tura par patiesām: jo, salīdzinot

ar vardēm, neglīti veidoto krupju naktsdzīve taču nevar

būt tas iemesls, kādēļ šos miermīlīgos, nevainīgos un ļoti
derīgos dzīvniekus varētu turēt par aizdomīgiem un ap-

melot! Un tomēr, viena lieta nav apstrīdama: riebumā

pret krupjiem un aklā naidā tos vajājot un nogalinot tā

saucamie izglītotie un neizglītotie, eiropieši un amerikāņi,
baltie un melnie vai brūnie cilvēki ir pilnīgi vienis prātis.
Taisni krupji ir pārliecinošs piemērs tam, kā ir ar mūsu

daudzināto izglītību un dabas un tās radījumu pazīšanu.

Krupji (Bufonidae) no līdz šim aprakstītām var-

dēm atšķiras ar pilnīgu zobu trūkumu, un drukns, neveikls
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augumi», gandrīz vienāda garuma resnas, bezveidīgas kā-

jas un dziedzeriem ļoti bagāta, ārpusē kārpaina āda ir

viņu raksturīgās pazīmes.

Viņi apdzīvo visasl pasaules daļas, izņemot Austrāliju,
siltos apgabalus, saprotams, lielākā skaitā nekā aukstā-

kos, tikai nārsta laikā uzturas ūdenī un ir īsti nakts dzīv-

nieki, kas dienā tikai izņēmuma gadījumos blandās apkārt

ārpus savas paslēptuves. Kustību ziņā viņi stāv iepakaļ
vardēm un krupju vardēm; jo viņi vairāk čāpo nekā lec,

peld slikti un tāpēc izskatās neveikli un kūtri, lai gan,

stingri ņemot, tādi nemaz nav. Viņu barība ir daždažādi

mūdži, it īpaši tārpi, gliemeži, kukaiņi un sīki mugurkaul-

nieki; pēdējos ēd vismaz lielākās sugas. Barības1 vielu

patēriņš ir ievērojams, un tāpēc šo noķengāto dzīvnieku

darbība lielā mērā nāk mums par labu. Apvaislošanās un

mazuļu attīstīšanās galvenos vilcienos norit tāpat kā pie
citiem šīs šķiras priekšstāvjiem; olas lielākai daļai atdalās

tomēr ne pikās, bet pavedienos, ko tēviņi gabaliem apaugļo.
Arī krupji, tāpat kā citi abinieki, nekaitējot savai

veselībai, nevar ilgāk iztikt bez mitruma, bet mitrās telpās
arī pie trūcīgas barības iztura mēnešiem un gadiem.
Vairākkārt ir gadījies atrast dzīvus krupjus tādās alās,
kurām, kā likās, nebija nevienas ieejas, un šādi atradumi

ir devuši pamatu teikām, bet arī ierosinājumu izmēģinā-
jumiem, kuru iznākumu var uzskatīt tomēr par negaidītu.
1825. gada novembrī Bekl c n d s (Buckland) Oksfordā

iika lielā bluķī no rupja, caurlaidīga kaļķakmeņa izurbt

divpadsmit apaļus caurumus 13 cm caurmērā un vienu

metru dziļumā un katram no tiem aptaisīt apkārt gropi,
kurā iegāja stikla ripa un tās aizsargāšanai ņemta šīfera

ripa: šī divkāršā vāka malas pārsmērēja ar māliem um

tādā kārtā caurumu tā aiztaisīja, ka nedz gaiss, nedz

ūdens nevarēja tikt cauri. Otrā bluķī no blīva, gran-
taina smilšakmena izdoba arī divpadsmit, tomēr drusku

mazākus, tikai 15 cm dziļus caurumus un ietaisīja tiem

tādus pašus vākus. Stikla vāki bija ņemti ar to nolūku,
lai kustoņus varētu apraudzīt, neielaižot nedz gaisu, nedz

barību. Divdesmit ceturtā novembrī katrā no šiem div-
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desmit četriem caurumiem ielika dzīvu krupi, un tad tos

aiztaisīja 'ar vākiem; pēc tam abus bluķus ieraka vienu

metru zemē, tos apmeta zemēm un apraudzīja pirmo reizi

nākošā gada desmitā decembrī. Ļoti blīvā smilšakmena

mazākajos caurumos visi krupji bija nobeigušies, pa lie-

lākai tiesai arī jau tā satrūdējuši, ka varēja domāt viņus
esam mirušus jau priekš vairāk mēnešiem; turpretī rupjā
kalķakmeņa caurumos lielākā tiesa cietumnieku bija vēl

dzīvi, un kamēr daži svarā bija kritusies, tikmēr viens

bija pieņēmies. Stikla vāks šim krupim bija drusku iesprā-
dzis un iespējamība, ka varēja iekļūt iekšā mazi kukaiņi,
nekādā ziņā nebija izslēgta. Tādus kukaiņus neatrada

šinī caurumā, bet gan kādā citā, kuram stikla vāks bija

saplēsts, bet īpašnieks pats bija miris. Pēc trīspadsmit
mēnešiem visi krupji, tiklab kaļķakmenī, kā arī smilšak-

menī ieslodzītie, bija nobeigušies. Pēc pirmās apskatīša-
nas viņus apraudzīja vairākkārt, tomēr nenoņemot stikla

vāku. Viņi izskatījās vienmēr žirgti, vismaz turēja acis

vaļā, tomēr jo projām palika liesāki un beidzot nobeidzās

aiz novājēšanas. Apmēram ap to pašu laiku ielika četrus

krupjus trijos ābelei ziemeļpusē izkaltos caurumos, kas

bija 12 cm dziļi un 8 cm plati un šos caurumus rūpīgi aiz-

taisīja ar tapu, tā kā nevarēja tikt iekšā nedz kukaiņi,
nedz gaiss, pēc gada mocekļus1 apraudzīja un atrada, ka

tie visi bija beigti un satrūdējuši.
No šiem mēģinājumiem ir redzams, ka krupjiem ne-

maz nav tik sīksta dzīvība, kā samelots 1, ka tie neviens

nespēj gadiem ilgi dzīvot slēgtā telpā, kur gaiss no ārie-

nes netiek klāt, vai līdz divus gadus izturēt bez kādas

barības. Līdz ar to ir arī pierādīts, ka tanīs šķietami
brīnišķīgos gadījumos, kur krupji atrasti akmeņu dobumos

un tamlīdzīgās vietās, īstie apstākļi nav tikuši pietiekoši

rūpīgi izpētīti, un nostāsti par krupjiem, kas gadu simte-

ņiem esot dzīvojuši dziļi zem zemes dobumos starp cie-

tiem iežiem, bez šaubām uzskatāmi par izdomātām pasa-

kām.

Pie šīs dzimtas svarīgākām sugām pieder parastais

krupis (Bufo vUlgaris), sauszemes krupju
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ģints (Bufo) priekšstāvis. Viņš sasniedz diezgan ievē-

rojamu lielumu, B—l2 cm garumu pie 6—7 cm liela pla-

tuma, un mums izliekas vēl neveiklāk veidots nekā rad-

niecīgās sugas. Viss ķermenis, izņemot lielu dziedzeri

aiz auss, apklāts resnām kārpām; krāsa tumši sarkanpelē-
ka vai sarkanbrūna, vēršas reizēm olīvzaļā, reizēm melnā

un izraibota tumšiem, neskaidriem plankumiem, apakšā

pāriet gaiši pelēkā un mātītēm šeit izraibota tumšākiem

plankumiem. Acīm spīdīgi oranžsarkana varavīksnene.

Izņemot zemes vistālākos ziemeļus, krupis atrodams

visās Eiropas daļās, un tāpat viņš izplatīts pa Vidusāziju

un Japānu. Viņa dzīves vietas ir tik dažādas, ka viņš

jāapzīmē par viscaur izplatītu dzīvnieku. Viņš sastopams
mežos, krūmos un dzīvžogos, laukos, pļavās un dārzos,

pagrabos, dobumos, klinšu alās, vecos mūros, akmeņu kau-

dzēs, zem koku stumbriem, zem atsevišķiem plakaniem

akmeņiem, īsi sakot, visur, kur vien ir kāda paslēptuve
vai kur viņš sev to var iztaisīt; jo, kur nav paslēptuvju,
tur viņš zemē izrok vairāk vai mazāk dziļas alas, kuras

viņš tad izlieto tāpat kā lapsa savu alu. Kur vien iespē-

jams, viņš izrauga mitru, ēnainu vietu, tāpēc ļoti bieži

arī guļ zem augiem, kuru platās lapas zemi ne tikai ap-

ēno, bet arī no tiesas apsedz. Sevišķi viņš cienī zāles ar

stipru ožu, piemēram zalvijas un suņu burkšķus.

Kā jau īsts nakts dzīvnieks, viņš pa dienu dzīvo vien-

mēr paslēpies, izņemot to gadījumu, ja silts lietus ir ap-

slapinājis augsni un mākoņi, lietus nesēji, vēl aizklāj vi-

ņam nepatīkamo sauli, šādos apstākļos viņš izņēmuma
gadījumos varbūt arī mēģina iziet uz medībām dienā, ka-

mēr parasti viņš tās sāk tikai vēl labu laiku pēc saules no-

iešanas. Būdams neveikls kustībās, gandrīz nespējīgs iz-

darīt tālākus lēcienus, lempīgs un smags, viņš izvairās

no sirojumiem, bet totiesu jo rūpīgāk pārmeklē savu mazo

novadu, un tā kā viņa ēdelība ir saistīta ar ievērojamu
barības patēriņu, tad tai vietai, kur krupis apmeties,

viņš nāk par patiesu svētību. Viņa neveiklība ir par

iemeslu, ka viņš bieži iekrīt pagrabos, akās, šachtās un
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klinšu alās, no kurām viņš vairs nevar tikt ārā un kurās

tam ir jāapmierinās ar to mazumiņu barības, kas iekrīt

iekšā tikpat nejauši kā viņš pats. Tomēr arī šeit viņam
izdodas ne tikai uzturēties pie dzīvības bieži ievērojami

ilgu laiku, bet pat no tiesas nobaroties. Tā Ebers Dal-

mācijā, apmeklēdams grotas (klinšu alas), deviņdesmit un

vēl vairāk asu dziļumā atrada ļoti lielus, un proti, vienmēr

krietni nobarojušos parastos krupjus, kas, kā viņš teic,
ar to milzīgo kādu šie kustoņi rāda gūstā, pavi-
sam negrib saskanēt, jo taču tikai nedaudz grotās' kārtēji

sastopami kukaiņi. Viņu laupījums ir, pēc Fozergila

(Fothergill), mazi tārpi, lapsenes, bites, zirnekļi, vaboles,

vispār visādi kukaiņi, izņemot tauriņus, kurus viņi lab-

prāt neēd laikam tāpēc, ka to spārnu zvīņas viņiem līp pie

gļotainās mēles un apgrūtina rīšanu. Neraugoties uz

krupju ēdelību. ko var saukt arī par nemitīgu badīgumu,
viņi stūrgalvīgi atteicas ēst beigtus dzīvniekus.

Kādā kārtā krupis iegūst sev laupījumu, to var viegli

novērot, jo viņš arī dienā nelaiž garām nevienu laupījumu,
turpretī kāri ķer pēc visa, kas iekļūst viņa robežās, un ku-

kaiņiem, kas viņam šķiet gardi, dzenas pat mazu gaba-

liņu pakaļ. Kur apžilbinoši spilgto saules gaismu vājina

augi, tur krupja tālu uz priekšu stāvošās un ļoti kustīgās
acis nomana katru dzīvnieciņu, no kuras puses tas arī ne-

parādītos, un mēle ar brīnišķīgu veiklību un lunkanību

šaujas uz apskatīto laupījumu, tā kā tas reti kad spēj
izbēgt. Kas krupim paslēptuvē nomet vai tura priekšā,
viņu pašu neaiztikdams, kādu tārpu, kāpuru vai kādu ku-

kaini, tas var noskatīties viņa darbībā. Acumirklī acis sāk

spulgot, un krupis pats atmostas no savas šķietamās mie-

gainības un tuvojas laupījumam ar tādu žiglumu, kas pa-

visam nesaskan ar viņa citkārtējo izturēšanos. Pienācis

īstā atstatumā, viņš apstājas, kā medījuma priekšā stā-

vošs putnu suns cieši noskata laupījumu, izšauj uz priek-
šu mēli un ar to iemet upuri plaši atplestā rīklē, gandrīz
tanī pašā laikā to aprīdams un noglabādams kuņģī. Ja

kāds kumoss ir par lielu vai garu, ja viņš piem. ir sa-

grābis slieku un tā vēl rēgojas pa muti ārā, tad viņš iz-
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palīdzas, kā novēroja Sterki, ~ar ātru, drošu priekškā-

jas sitienu, kas atgādina slaucījienu." Tanī pašā mirklī

kumoss ir norīts, un tūliņ pēc tam krupis atkal sēd ne-

kustīgi glūnēdams un raugās atkal apkārt. Ja laupījumu

ķerdams viņš kļūdas, kas nereti gadās, vai to tikai ap-

dullina ar mēles sitienu, bet nepielīmē klāt, tad parasti
atteicas no katras tālākas vajāšanas, bet acumirklī atkal

uzsāk medības, ja kukainis sāk kustēties. Tomēr var arī

gadīties, ka viņš papriekšu divi līdz trīs reizes ātri no vie-

tas izšauj mēli uz priekšu, cerībā panākt to, kas pirmo
reizi neizdevās. Viņš noēd neticami daudz visādai mūdžu.

Blakus minētiem sīkdzīvniekiem viņš, kā liekas, sevišķi
cienī kailos gliemežus; bez tam viņš ķer arī sīkus rāpuļus

un abiniekus, lai gan ar sev līdzīgiem viņš parasti dzīvo

saticībā. Parastie krupji vēl lielākā mērā kā citi abinieki

bailīgi bēg no katra kustoņa un neuzdrošinās pretoties
stipram ienaidniekam; bet arī viņi ar pateicību atzīst

viņiem parādītu labdarību un savās attiecībās pret to. kas

ar viņiem apietas draudzīgi, pamazām gandrīz pilnīgi at-

met savu citādi īpatnējo biklumu. Bells vienu krupi
bija pieradinājis tik tālu, ka tas palika mierīgi sēžam

uz vienas rokas un ņēma mušas no otras rokas; citi šo

cik nicināto dzīvnieku draugi savus gūstekņus izmācīja
tik tālu, ka tie uz saucienu vai svilpienu, zīmētu uz vi-

ņiem, kārtēji nāca saņemt viņiem nolemto barību.

Atšķirībā no citiem bezastainiem abiniekiem krupis
ziemu noguļ alās zemē tālu no ūdens. Septembra beigās
vai oktobra sākumā viņš nolien atrastās vai pašraktās
alās, bieži sabiedrībā ar sev līdzīgiem, noslēgdams alas

ieeju ar zemju aizbērumu, nodrošina sevi pret aukstumu

un nekustīgs un sastindzis pailiek ziemas miteklī līdz

martam vai) aprīlim. Viņš ierokas zemē ar pakaļkāju pa-
līdzību un tādā pašā kārtā arī izkārpās ārā, laikam sku-

bināts no viņā atkal mostošās pārošanās dziņas, jo viņš
sāk kurkt vai vismaz rūkt jau alās. Tūliņ pēc ziemas

mītnes atstāšanas viņš stājas pie pārošanās un šinī nolūkā

noiet uz kaut kuru tuvējo ūdenskrājumu, apmierināda-
mies ar katru, pat vismazāko. Pārošanās kāre izteicas
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vispirms kaucošā un nepatīkamā brēkšanā, ko tēviņi sa-

ceļ dienu un nakti; pa tam katrs no viņiem izrauga, cik

tālu tas iespējams, vienu mātīti, aptver to bezastainiem

abiniekiem parastā kārtā, bet ar tādu spēku, ka pirksti
no tiesas iespiežas ādā un no ārpuses vairs nav redzami,
un tura to cieti, kā rūpīgi novērotāji apgalvo, 8 līdz 10

dienas bez pārtraukuma, līdz beidzot sākas olu dēšana un

garā priekšspēle beidzas. Ja viņa sugas mātītes nav at-

rodamas, tad viņš, tāpat kā vardes, uzmetas citiem dzīv-

niekiem, sevišķi zivīm, un tā, kā to novērojis F cr s ter s

(Forster) pie zelta zivtiņām, ar saviem dedzīgiem apskā-
vieniem var tās pat noslāpēt. Kurkuļi atdalās divos pa-

vedienos, no kuriem katrs rodas savā olnīcā, attiecīgā ol-

vadā; olu dēšana notiek tomēr pa gabaliem un tāpēc tē-

viņš apaugļo vienmēr tikai atsevišķas pavediena daļas.
Kad viens gabals ir Iznācis ārā, tad abi uz īsu laiku ieņem
ērtāku stāvokli, paceldamies virs ūdens virspuses un šeit

zināmā mērā atpūzdamies; pēc tam abi atkal nogrimst
lejā, lai dzemdētu un apaugļotu jaunu pavediena gabalu.
Šo rotaļu viņi atkārto B—lo reizes no vietas ; bet tiklīdz

kā olu pavediena pēdējais gabals ir atdalījies, tā tēviņš

atstāj savu mātīti, un abi laulātie draugi tagad dodas

atkal ārā no ūdens uz sauszemi. Olu pavedieni ir salma

resnumā, sasniedz līdz 1,5 metra garumu un satura vai-

rākus simtus olu. Vecāki, šurp turp kustēdamies, jau pā-
rošanās laikā tos aptin ap ūdens augiem un tamlīdzīgiem

priekšmetiem, un tā tie paliek dibenā; pēc divām līdz trim

dienām tie manāmi palielinājušies, pēc četrām līdz piecām
dienām pastiepusies garumā, septiņpadsmitā vai astoņ-

padsmitā dienā attīstījušās kūniņas jau izlauzušās ārā

no olas plēvītes un divdesmitā atstāj arī gļotas. No šī

brīža viņu pārvēršanās norit kārtīgi. Jūnija beigās ir at-

tīstījušās četras kājas, un kad tas noticis, tad jaunie

krupji atstāj ūdeni, lai gan aste viņiem ap šo laiku pil-

nīgi vēl nav sarukusi. No šī brīža viņi ved tādu pašu
dzīvi kā vecāki. Viņi attīstās ļoti lēnam; tomēr piektā
dzīvības gadā top spējīgi vaisļoties. Rēz c 1 s (Roseī) pie-

ņem, ka viņi varot nodzīvot piecpadsmit gadus, tomēr
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loti iespējams, ka viņš ir novērtējis stipri par zemu: ap-

galvo taču, ka daži krupji pat gūstā esot novēroti izturām

daudz ilgāk, ja gadījums nebūtu viņa dzīvei padarījis

gaki.

Krupja garais mūžs ievērojami veicina viņa sugas

uzturēšanu. Viņam ir jācieš gan samērā no nedaudz

ienaidniekiem, jo ādas dziedzeru sulas dēļ plēsīgie dzīv-

nieki, izņemot čūskas, neuzdrošinās to aiztikt; bet vaislo-

šanās ir samērā neliela, jo vecāku nevērības dēļ bieži

aiziet bojā tūkstošiem kāpuru izžūstot nelielajiem ūdens-

krājumiem. Kā visļaunākais ienaidnieks pret viņiem iz-

turās neprātīgais, uz slepkavošanu kārais cilvēks, kas

neaizbildināmā kārtā vajā taisni pieaugušos, tā tad vaisļo-
ties spējīgos krupjus, zināms ar to nebūt nedarīdams godu
savai izglītībai vai arī savam saprātam, drīzāk gan vie-

nīgi zaudējumus savam īpašumam.
Lai krupju ienaidniekiem atņemtu katru iespējamību

attaisnot savu māņticīgo iznīcināšanas kāri. es gribu se-

višķi skaidri norādīt, ka krupis dienā aiztiek, ja daudz,
tikai tādas bites, kas viņam laidelējas apkārt tā sakot

deguna priekšā, un savos naktsmedību gājienos ar derī-

giem kukaiņiem nemaz nesastopas, tāpēc arī nespēj no-

darīt mums zaudējumus. Nodilušais aizspriedums, ka

viņš, iztukšodams savu tā saucamo mīzalu pūsli, izšļācot
indi; uzskats, ka tās patiesi gankodīgās gļotas, kas izsvīst

no viņa ādas dziedzeriem, spējot saindēt; māņi, ka viņš
apmeklējot lopu kūtis, lai govīm vai kazām iztukšotu tes-

meni, un vēl citi tādi apmelojumi: tie visi tikpat maz var

noderēt šīs iznīcināšanas kāres aizbildināšanai; jo ar vis-

rūpīgākiem mēģinājumiem ir pierādīts, ka krupis nekādu

indi neizšļāc, ka minētā dziedzera sula, uztriepta uz gļot-
ādām, gan rada sūrstēšanu, bet nevar būt bīstama, īsi

sakot, ka viņš nekādā ziņā nespēj mums nodarīt ļau-
numu. Kas aklā bezprātībā vai aiz nepiedodamas ēver-

ģēlības sit nost tik derīgu dzīvnieku, tas ar to nodod ne-

pārprotamu liecību par savu nezināšanu un rupjību.

Angļu dārznieki, būdami saprātīgāki par mūsējiem kā

pieņemts, jau sen atpakaļ ir atzinuši, cik lielu labumu
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viņiem atnes šie čaklie, pat nenogurstošie dzīvnieki, iz-

ķerdami visādus augiem kaitīgus mūdžus, un tagad uzpērk

krupjus dučiem un šokiem un laiž strādāt savos dārzos.

Viņu amata biedri Vācijā varbūt arī vēl nāks pie tā paša
ieskata un varbūt arī viens vai otrs skolotājs atradīs

tik daudz laika, lai saviem skolniekiem izskaidrotu šī dzīv-

nieka derīgumu un palīdzētu izskaust atkal kādu dalu

māņticības.

Smilšu krupis (Bufo calamita) ir 6—7 cm

garš dzīvnieks, augšpusē, izņemot bezkārpainu, gaiši dzel-

tenu garenisku švītru mugurai pa vidu olīvzaļš, apakšā

bālgani pelēks, uz ciskām un vēdera sāniem izraibots tum-

šākiem plankumiem, ar iesarkanām kārpām, kas vidū ar

baltiem punktiem, un zaļgani pelēkām acīm, puslīdz vie-

nāda garuma pirmo un otro pirkstu, diezgan lieliem, ovā-

liem, plakaniem ausu un skaidri atšķiramiem cisku dzie-

dzeriem.

Tuvu radniecīgs, tomēr citāds ir tikpat lielais rai-

bais krupis (Bufo viridis), kas augšpusē uz iepelēki
balta pamata izraibots lieliem, bet apakšā uz balta pamata

mazākiem, zaļiem plankumiem un bez tam iezīmējas ar sa-

viem puslīdz plakaniem, sānos iespiestiem, tāpēc īkstveidī-

giem ausu dziedzeriem un garopriekšpdrkstu, kas garumā
manāmi pārsniedz otro. Dienvideiropas īpatņi izraiboti

daudz spilgtāk nekā Vācijas, pamatkrāsas viņiem daudz ko-

šākas, plankumi norobežoti asāk un aptverti parasti tumšā-

kām malām, tā kā Vācijā dzīvojošie izskatās tikai kā vāji
Dienvideiropas raibo krupju atdarinājumi.

Raibais krupis dzīvo tikai šur un tur Vidus- un Dien-

videiropā un dažos apgabalos nav sastopams nemaz; tur-

pretim smilšu krupis līdz šo baltu dienu ir bijis atrodams

ne tikai visās tais zemēs, kur mājo parastais krupis, bet

arī Āfrikas ziemeļos, ir Izplatīts tā tad pa trijām pasau-
les daļām. Pēc Les o n a (Lessona) un Salva d o r i zi-

ņām, smilšu krupis nav izplatīts tālāk par Alpu apgabalu,
kurpretim raibais parasts visā Itālijā un Sardinijas salā
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ir varbūt vienīgais krupis. Tiroies dienvidos Gredlers

ir novērojis tikai raibo, bet ne .smilšu krupi*).

Tā kā es iepriekš esmu sniedzis sīku tēlojumu par

parastā krupja dzīvi, tad aprakstīdams smilšu un raibā

un zaļā krupja tikumus un paradumus es varu izteikties

īsi. Abi pēdējie gandrīz visādi līdzinās pirmām; tomēr

var nomanīt, ka viņi ir izveicīgāki, žiglāki, mundrāki un

dzīvāki par to. Dienu arī viņi pavada apslēpušies līdzī-

gās vietās kā viņu radinieks, nereti sabiedrībā apdzīvoda-
mi kādu piemērotu dobumu; nakti medīdami blandās ap-

kārt pa diezgan plašu novadu. Viņu kustības spējas iz-

teicas ne tikai ātrā čāpošanā grūdieniem pa zemi, kas lī-

dzinās vairāk skriešanai nekā bet arī samērā

tālos lēcienos, ko viņi izdara, un vēl vienā mākslā, kādu

no viņiem gandrīz nemaz nevarēja sagaidīt, bet kas novē-

rota vismaz pie smilšu krupja: proti, kāpelēšanā. Smilšu

krupja iemīļotākās dzīves vietas ir dobumi mūros un klin-

tīs ; šādos dobumos viņš apmetas arī tad, ja ieeja tais at-

rodas līdz vienu metri un vairāk virs līdzenas zemes uz

svērteniskas virsmas. Lai nokļūtu līdz šādai ieejai, kas

parastajam krupim nesasniedzama, viņš ar saviem galā
cietiem pirkstiem cieši ieķeras eža plaisās, kārpām bagāto,

lipīgo un mitro vēderu spiež pie virsmas un gan ļoti apdo-

mīgi, tomēr droši rāpjas augšup uz savu mitekli. Gred-

lera novērojums, ka raibais krupis nekad nekāpelējot,
varētu noderēt par vienu pierādījumu vairāk, ka smilšu

un raibais krupis, kas apzīmēti bieži par vienādiem, ir to-

mēr dažādi dzīvnieki.

Redzēdams savā priekšā ienaidnieku, smilšu krupis

vispirms mēģina cik ātri vien spēdams bēgt; bet ja ie-

naidnieks viņu panāk un tramda, tad viņš izbailēs tā sa-

velk kopā savu ādu
s

ka visi dziedzeri iztukšojas un viņš

* Izplātību noteicot arī šīs abas sugas daudzkārt ir samai-

nītas viena ar otru. Tagad raibo krupi vispār tura par Austrum-

eiropas, bet smilšu krupi par Rietum- un Dienvideiropas formu.

Viduseiropā abu izplātības apgabali, saprotams, krustojas, kapec
arī pie mums Vācijā abi šie dzīvnieki nav reti. Red.
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apklājas ar baltu, putojošu miklumu, kas izplata nepane-

samu smaku. Rezels (Rosel) pēdējo salīdzina ar sade-

guša pulvera smaku. Nav ne mazāko šaubu, ka tais-

ni šie izgarojumi mūsu dzīvniekam ir vislabākais aizsar-

dzības līdzeklis un dod viņam tādu kādas nav vi-

ņa radiniekiem.

Vaislošanos smilšu krupji sāk samērā vēlu, ap to lai-

ku, kad varde stājas pie pārošanās. Maija beigās vai jū-
nija sākumā abi dzimumi ierodas augiem apaugušos,
krastmalā seklos ūdenskrājumos, šeit uzkavējas vairāk

dienas un stipri griež uz sevi uzmanību, jo tēviņi ļoti cī-

tīgi un nenogurstoši brēc un tas līdzinās zaļās vardes

parkšķēšanai un to var izteikt balsieniem „krak, krak,
krak." Ja sabiedrībai tuvojas cilvēks, tad visi apklust.
Dīgļa attīstīšanās, kā jau tas atbilst vēlajam gada lai-

kam, norit ātri: jau piektā dienā kāpuri kustas, sestā vai

astotā tie izlien ārā; pēc apmēram septiņām nedēļām ir

izveidojušās pakaļkājas; mēnesi vēlāk aste ir jau saru-

kusi un krupēni tagad uzmeklē sauszemi; ceturtā vai

piektā gadā viņi skaitās par spējīgiem vaisloties, bet arī

no šī laika vēl arvienu pieņemas augumā un ļoti ir iespē-
jams, ka sasniedz ļoti lielu vecumu.

Smilšu krupis atnes tādu pašu labumu kā viņa radi-

nieki, tāpēc tāpat pelna, kā to saudzē katrs saprātīgs cil-

vēks.

1705. gadā Sibilie fon Merian jaunkundze
darbā par Surinama kukaiņiem aprakstīja kādu krupim lī-

dzīgu bezastaino abinieku un tā ļoti dīvaino pārvēršanos.
No tā laika šis dzīvnieks ir tapis par rūpīgu pētījumu
priekšmetu. Pipa (Pipa americana) ārēji iezīmējas ar

nejauku, gandrīz četrstūrainu, visai plakanu ķermeni,
platu, no tā neatdalītu, purnā saasinātu galvu, nespēcīgām
vai kalsnējām priekškājām un gariem, priekšā četrkārt

šķeltiem pirkstiem, kas ir devuši pamatu nosaukumam

~zvaigžņu pirkstu krupis", resnākām un diezgan garām



176

pakaļkājām ar lielām pēdām, kam pieci pirksti sa-

vienoti pilnīgām peldplēvēm, sevišķi veciem dzīvniekiem

ar krokainu, vecām mātītēm pat šūnainu ādu, divām ūsi-

ņām,' kas stāv virsžoklim katra savā pusē, un līdzīgu dari-

nājumu, kas no mutes kaktiņa nokarājas uz leju. Dzīv-

nieka riebīgumu pavairo bunduļacis. kas tuvu žokļa malai

paceļas augšup un gandrīz nemaz neesot spējīgas kustē-

ties, tēviņam bez tam vēl neglītais gāmurs. kas līdzinās

trīsstūrainai, kaulainai dozei, žokļi bez zobiem; mēles

nav nemaz. Krāsa abiem dzimumiem tumši melnbrūna.

Mātīte garumā sasniedzot līdz 20 cm.

Ja nepārvarams riebums pret abiniekiem nebūtu

šomburku (Schomburgk) atturējis no dīvainās pipas

novērošanas, tad viņš mums gan laikam neliktu apmieri-
nāties ar vārdiem: ..Sastopams bieži jūrmalā, bet jo se-

višķi plantāciju novadgrāvjos," bet, jādomā, būtu beidzot

sniedzis patiesīgu aprakstu par šī tik ievērojamā dzīv-

nieka dzīvi. Agrāku laiku ceļotāji stāsta, ka pipa uzturo-

ties krēslainos meža purvos, lēnām un neveikli lienot pa

zemi un izplatot sēra smaku, bet citādi nodarbojoties vēl

tikai ar patiesi ļoti īpatnējo vaislošanas, Meriana jaun-
kundzes sniegtās ziņas ar to vienīgi apstiprinādami un ti-

kai pārlabodami uz pārpratuma dibināto apgalvojumu,
ka jaunās pipas izaugot mātei no muguras.

Vaislošanās un mazuļu attīstīšanās notiek sekosi:

Zvaigžņpirkstainie krupji līdzīgi lielākai tiesai pārējo bez-

astaino abinieku kurkuļus laiž ūdenī. Tēviņš apaugļo ārā

nākošās olas, bet tad uztriepj tās nevis sev, kā to dara

varžu krupju tēviņš, bet gan savai mātītei uz kārpainās

muguras*). Šeit, laikam caur ādas kairināšanu, katrai

*) Šos novērojumus Bārtie (Bartlett) velak papildināja un

pārlaboja tanī ziņā, kā mātītē pati nogādā olas sev uz muguras
un proti, nevis ar kaju palīdzību, bet gan izmaucot uz priekšu
kioaku, kas caur to top par dējamo šlūtenL Tēviņš izpilda tikai

pie šiem abiniekiem novērojamo, vairākkārt aprakstīto bērnu

saņēmēja darbu, pie mātītes apkampšanas spiezdams uz dējamo
šļūteni. No_ dēšanas kairinājuma, ko izdara olas, ada uz muguras
tad tā uztūkst, kā rodas augšā aprakstitas perējamas šūniņas.

Red.
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olai rodas viena šūniņa, kas drīz vien pieņem bišu šūniņas
sešstūraino veidu un augšā līdzīgi kā tā noslēdzas ar vāci-

ņu, šinī šūniņā jaunā pipa izdara pārvēršanos, beidzot

pārplēš šūniņu pušu, izbāž ārā kāju vail galvu un galu galā
to atstāj pavisam.





Astainie abinieki.

Tārpveidīgie abinieki.
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Otrā šķira.

Astainie abinieki (Urodela).

Laikam uz ārīgo līdzību starp ķirzakām un salamand-

rām dibinājās to pētnieku uzskats, kuri rāpuļus un abinie-

kus ieskata par vienas un tās pašas klases locekļiem. Viņi
aizmirst, ka salamandras vai astainie abinieki vispār at-

veido ķirzakas tikai tai pašā mērā, kā papagailis pērtiķi,
pūce kaķi, pīle pīļknābi, pingvīns roni vai, lai salīdzinā-

jums būtu no vienas un tās pašas klases, kā aligatoru
bruņu rupucis krokodīli, čūska glodeni un t. t. Starpība
starp salamandrām un ķirzakām ir tomēr daudz lielāka

kā tā, kas novērojama starp vispēdīgi minētiem dzīvnie-

kiem un nomanāmaarī tad, ja nemaz neņem vērā viņu at-

tīstības gaitu. Salamandrām patiesi gan arī ir stiepts,
veltenisks ķermenis ar skaidri atšķirtu galvu un garu,
lielākā vai mazākā mērā apaļu asti, kurš, tāpat kā ķir-
zakām, balstās uz četrām, izņēmuma gadījumos divām kā-

jām; bet jau bezzvīņainā, gļotainā āda un vēl skaidrāk

bungu dobuma trūkums atšķir viņas no ķirzakām tik no-

teikti un droši, ka grūti būs atrast pietiekošu pamatu abu

apzīmēšanai par radiniecēm.

Astaino abinieku iezīmes, sīkāk uzskaitot, ir šādas:

ķermenis vairāk vai mazāk stiepts garumā, apaļš, diezgan
vienāda resnuma, reizēm drusku neveikls, galva samērā

liela, parasti ļoti plakana, purna daļā apaļa, kakls no gal-
vas atšķirts, tā tad tievāks par to un vidukli, aste vairāk

vai mazāk gara, apaļa vai sāniski plakana, reizēm pla-
kana kā spura; kājām tikpat neveikls veids kā visu pā-

rējo abinieku locekļiem, tomēr tās ir vairāk vai mazāk
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vienāda garuma; priekškājām ir parasti trīs līdz četri,

pakaļkājām, kuras izņēmuma gadījumos var arī pavisam

nebūt, divi līdz pieci pirksti.

Ārējā āda ir gandrīz tikpat dažāda kā bezastainiem

abiniekiem, vispār mīksta un plāna, bet reizēm arī nelī-

dzena un kārpaina. Kārpas šur un tur ir arī apvienotas

grupās un nav nekas cits kā stipri' attīstīti dziedzeri, kas

izdala īpatnējas, lipīgas, olbaltumveidīgas gļotas. Tāpat
kā bezastainiem abiniekiem, āda ļoti bieži tiek nospraukta,

un proti parasti pa daļām, kāpēc ādas maiņa maz krīt

acīs. Ādas krāsā pārsvarā ir melni toņi; pamats tomēr

parasti izraibots gaiškrāsainiem plankumiem un svītrām;

pilnīgi vienāda krāsa reta.

Astaino abinieku izplatības apgabals aizņem vienīgi

zemes lodes ziemeļu puslodi, šeit viņi apdzīvo, pēc

Štraucha (Strauch), visas Vecās un Jaunās pasaules

siltās, mērenās un pat aukstās joslas. Viņu izplatības

apgabala ziemeļrobeža meklējama droši vien augstos pla-
tuma grādos.

Lai arī ne visi, tad tomēr lielākā daļa pazīstamo abi-

nieku visu savu mūžu uizturās ūdenī, daudzi seklos, dū-

ņainos purvos, citi dziļākos' ezeros, daži tādos, kas atrodas

vairāk simtu metrus virs jūras līmeņa; viņi gandrīz visi

ir nakts kas dienu klusi un apslēpušies atpūšas

paslēptuvēs vai sava ūdenskrājuma dibenā un savu īpat-

nējo darbību sāk tikai pēc tumsas iestāšanās vai patlaban
kā nolijuša lietus: viņi visi ir grūti novērojami un, kā to

pierāda mūsmāju sugas, var dzīvot lielā skaitā tādās vie-

tās, kur nemaz nedomā. Tās sugas, kuras mēs drīkstam

saukt par sauszemes dzīvniekiem, mīl krēslainus, mitrus

apvidus, kas maz apgaismoti saules stariem, tā tad vis-

vairāk šauras ielejas vai mežus, un šeit nolien starp ak-

meņiem, pūstošiem koka stumbriem vai zemes alās.

Šķirzutnes atstāj savu ūdenskrājumu tikai laiku pa lai-

kam, bet tad cik drīz vien iespējams apslēpjas krasta tu-

vumā vai steidzas atkal atpakaļ uz savu īsto dzīves vietu.

Neskatoties uz to, viņas atrodamas vieglāk nekā saus-

zemes sugas; jo taču visi ūdens dzīvnieki starp dienu un
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nakti vai gaismu un tumsu taisa mazāku starpību nekā

sauszemes dzīvnieki, un mūsu šķirzutnēm ir arī šad un

tad jāuzsāk ūdens virspusē ievilkt gaisu. Sava izplatības

apgabala ziemeļos viņas, tāpat kā citi ziemai sā-

koties iekrīt sastingumā; zemākos platumos notiek tas

pats, ja viņu ūdenskrājums izžūst karstumā. Apbrīno-

jami sīkstā dzīvība, kāda novērojama tieši pie viņām, spēj
tādas pārmaiņas- pārciest: viņas var iekalst dūņās un ie-

salt ledū, un lietus vai pirmais siltais saules stars viņas
tomēr atkal atsvabina no šāda kapa. Ko es augšā teicu

vispār par dzīvības sīkstumu, tas atiecināms it īpaši uz

viņām; viņas ir tās, kas sev atkal atjauno norautus lo-

cekļus, vienu un to pašu pat vairākas reizes.

Salamandru kustības apzīmē parasti par kūtrām un

neveiklām; to tomēr var attiecināt tikai uz dažām sugām:
dažas salamandras skrien pat tik žigli, ka liek atcerēties

ķirzakas, ūdenī viņas visas, arī tās, kas dzīvo uz saus-

zemes, kustās ļoti izveicīgi, šķirzutnes saprotams visveik-

lāk un visātrāk; bet arī salamandras prot šeit teicami uz-

vesties un virzīties uz priekšu ne tikai skrejot pa dibenu,
bet arī dizenoties uz priekšu ar astes locīšanu.

Viņu barība ir mīkstmieši, tārpi, zirnekļi, kukaiņi un

dažādi mugurkaulnieki. Dažas ir teicamas plēsējas- lie-

lākā daļa pie tam tik nežēlīga, ka savas sugas vājākos

pašas bez kavēšanās ēd nost. Rosīgā sagremošana ir par
iemeslu viņu ēdelībai; un lai gan astainie abinieki zinā-

mos laikos ēd ļoti daudz, tomēr viņi spēj arī ilgāku laiku

ciest badu.

īpatnēja, tomēr dažāda ir šo dzīvnieku vaislošanās,

īsta apvaislošanās, cik līdz šim zināms, nenotiek; turpre-
tim abi dzimumi pārošanās laikā uzmeklē viens otru ūde-

nī: tēviņi dzenas pakaļ mātītēm, tad izlaiž savu sēklu, un

mātītes ar sēklu piesātināto ūdeni uzņem caur pakaļu un

apaugļo olas, ko tās nes vēl savā mātes klēpī. Pēc pāro-
šanās salamandras ūdeni atkal atstāj; bet mātītes labu

laiku vēlāk atgriežas tanī atpakaļ, lai izmestu miesās pa

tam attīstījušos mazuļus; šķirzutnes turpretim dēj olas,
un proti tikai nedaudz vienā reizē, un ar lipīgu gļotu pa-
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līdzību tās piestiprina pie augu lapām. Sauszemes un

ūdens salamandras sava jaunības laika pirmo posmu no-

dzīvo ūdenī un atstāj pēdējo tikai tad, kad plaušas viņām
attīstījušās un elpošana notiek ar tām.

Grūti būt nosaukt kādu šīs šķiras priekšstāvi, kas cil-

vēkam darītu manāmus zaudējumus. Drīzāk viņus var

apzīmēt par derīgiem dzīvniekiem, jo viņi noēd ļoti daudz

nepatīkamu vai augiem kaitīgu dzīvnieku. Ka viņu dzie-

dzeru atdalījums nevienam nevar nodarīt ļaunumu, lai

gan par to jau no seniem laikiem ir stāstītas vistrakākās

lietas, to mēs redzēsim vēlāk.

No ienaidniekiem, kas uzglūn salamandrām, bīstamas

tām ir laikam tikai dažas čūskas un zivis; zīdītāji un putni
ēd tikai šķirzutnes, bet smādē sauszemes salamandras vi-

ņu dziedzera sulas dēļ, kamēr čūskas pēdējā nebaida. Ne-

izglītots cilvēks vēl tagad sajūt šausmīgu riebumu pret
salamandrām un to radiniecēm, bet par laimi viņam nav

ne mazākās izdevības pārvērst savas jūtas darbos, kas bū-

tu gandrīz tikpat daudz kā šo dzīvnieku iznīcināšana; ap-

gaismotais un izglītotais smejas par neattīstīto un ķer
cītīgi salamandras tikai tādēļ, ka tās teicami noder šā-

diem dzīvniekiem ierīkotu sprostu apmitināšanai, proti,
ka tās gadiem ilgi iztura dzīvi gūstā.

Salamandras (Salamandridae), pie kurām pieder
lielākā daļa astaino abinieku, lai arī ne paši visīpatnē-
jākie, iezīmējas ar visbiežāk slaiku, retāk neveiklu un

druknu augumu līdzīgu kā ķirzakām, lielu, platu, vairāk

vai mazāk plakanu, īsā purna daļā strupi apaļu galvu, lie-

lām, stipri izvirzītām, viemēr ar skaidri izveidotiem, vāk-

veidīgiem plakstiņiem aizsegtām acīm, maziem, purna galā
novietotiem nāšu caurumiem, no ārpuses nesaredzamām

ausīm, vairāk vai mazāk skaidri iežņaugtu, no rīkles augš-

daļa parasti ar stipri attīstītu ādas kroku atšķirtu kaklu,

slaiku, vārpst- vai velteņveidīgu vidukli, četrām, samērā

vāji attīstītām kājām, kuru pēdām priekšā vienmēr

ir četri, pakaļā turpretī pa lielākai tiesai pieci un tikai
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izņēmuma gadījumos četri, te gari, te īsi, parasti brīvi, re-

tāk peldplēvēm savienoti, beznagaini pirksti, un beidzot ar

ļoti spēcīgi izveidotu, garumā vidukli parasti pārsniedzo-

šu, galā apaļu, vai blietveidīgi noasinātu, sāniski vairāk vai

mazāk plakanu, reti kad veltenisku asti. Miklā āda ap-
klāta daudz dziedzeriem un kārpām un tāpēc pa lielākai

tiesai ir mīksta un nelīdzena; tomēr ir arī daudz tādu

sugu. kurām, aplūkojot ar neapbruņotu aci, āda izskatās

pilnīgi gluda. Pakauša sānos reizēm atrodas lielāki dzie-

dzeru sadrūzmējumi, kas līdzinās krupju tā saucamiem

ausu dziedzeriem un tiek apzīmēti ar to pašu nosaukumu.

Abi žokļi apbalvoti zobiem; bez tam ir arī vēl mazi zobi-

ņi, kas dažādi savirknēti atrodas pie augšleju kaula pakaļ-
malas: tie stāv vai nu pie iekšējās malas diviem gariem

augšleju kaula turpinājumiem, kas pret pakaļpusi izliekda-

mies atvirzās nost viens no otra, un tad ir sakārtoti gare-

niskās rindās, vai arī tie vienkārši ieņem nošļaupto vai

gludi nostrupināto augšleju kaula pakaļmalu un tad stāv

šķībās vai šķērsās rindās. Mēle iepaļa vai ovāla, vienām

sugām ar visu savu apakšpusi vai arī ar šaurāku vai pla-
tāku vidusstrēmeli pieaugusi pie mutes dobuma dibena

un tāpēc tikai malas vairāk vai mazāk brīva, turpretī ci-

tām sugām vidū atbalstās uz kāta, tā tad līdzinās sēnei,
un ir visapkārt svabada vai arī ar pakaļējo stūri piestipri-
nāta pie žoda kaktiem.

„
Salamandra, pēc augumaķirzakai līdzīgs un zvaigžņ-

veidīgiem plankumiem izraibots dzīvnieks, ir redzama tikai

lielā lietū un sausā laikā nemaz nerādās. Viņa ir tik auk-

sta, ka tāpat kā ledus pieskārdamās nodzēš uguni. Gļo-
tas, kas kā piens viņai tek ārā pa muti, noēd cilvēkam ma-

tus no visa ķermeņa; apslapētā vieta zaudē krāsu un pa-

liek par traipu. No visiem indīgiem dzīvniekiem salaman-

dras ir visļaunākās. Citi indīgi dzīvnieki ievaino tikai da-

žus un nenogalina vairākus vienā reizē — pavisam neru-

nājot par to, ka indīgie dzīvnieki, kas ievainojuši kādu

cilvēku, nobeidzas un no zemes netop atkal uzņemti, —

turpretī salamandra spēj iznīcināt veselas tautas, ja tās
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nepiesargās. Ja viņa uzrāpjas kādā kokā, tad viņa saindē

visus augļus, un kas tos ēd, tas mirst no aukstuma; ja ar

malku, ko viņa aizskārusi tikai ar kāju, cep maizi, tad ari

tā ir saindēta, un ja viņa iekrīt akā, tad tas pats notiek

arī ar ūdeni. Tomēr šo tik indīgo radījumu ēd daži citi

dzīvnieki, tā piem. cūkas, un ir ļoti iespējams, ka tie indi

novājina, sevišķi tādi dzīvnieki, kas viņu lieto barībai. Ja

būtu tiesa, ko apgalvo magi (burvji), zināmas salaman-

dras daļas ieteikdami kā līdzekli pret ugunsgrēkiem, jo
šis ir vienīgais dzīvnieks, kas nodzēš uguni, tad gan Roma

jau sen būtu to izmēģinājusi. Seks t i j s (Sextius) sa-

ka, ka ēdot salamandru, kurai izņemtas iekšas, nogriez-
tas kājas un galva un kas uzglabāta medū, cilvēks tiekot

uzbudināts, bet apstrīd, ka šis dzīvnieks nodzēšot uguni."
Šādas ziņas sniedz P1 m i j s, un no viņa laikiem līdz

pat mūsu dienām daudz ir bijis, kas ticējuši tām, bet maz,

kas nav ticējuši. Salamandra kā bija, tā arī vēl tagad ir

izdaudzināta par bīstamu, briesmīgu dzīvnieku. Kas ot-

ram iedeva kādu salamandras daļu, tas pēc romiešu liku-

miem tika atzīts par nozāļotāju, kas pelnījis nāves sodu.

Un vēl pagājušā gadu simteņa beigās kāda sieva mēģināja

nozāļot savu vīru ar salamandru, kā gaļu viņa bija pieli-
kusi pie ēdiena, par laimi' vīram, kas paēdis nemanīja citu

seku. kā tikai ēstgribas apmierinājumu. Zelta taisītāji ar

visādām smieklīgām ceremonijām dedzināja šo nožēloja-
mo radījumu un domāja iegūt meklēto metālu tādā ceļā,
ka viņi nabaga dzīvnieku uzlika uz kausējamās uguns un

pārogļotam indīgam tārpam pēc ilgāka laika pilināja virsū

dzīvsudrabu, bet šo operāciju uzskatīja par visai bīstamu.

Arī ugunsgrēku gadījumos šis dzīvnieks tapa par mocekli

māņticībai: viņu meta iekšā liesmās, cerēdami ar to ne-

laimi novērst. Kas šādas aplamības uzdrošinājās apka-

rot, ar to apgājās kā ar plānprātīgu cilvēku, t. i. to apkrā-
va rupjībām un pārestībām. „Kas tādas lietas sauc par

pasakām un meliem," saka kāds Dr. šef c r s (Scheffer),
noskaities par citu cilvēku saprātīgo spriedumu, „tas pie-
rāda savu dumjo un šķidro smadzeņu viduvējās

spējas un dara zināmu, ka viņš nav tālu ceļojis pa
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pasauli un nekad nav sagājies ar mācītām un ceļojušām
personām." Ar ticēšanu brīnumiem ir izskaidrojama visa

pasakošana par salamandrām: kas tura par iespējamu
vienu neprātību, tas spējīgs ticēt arī otrai; kas tic pārda-
biskiem spēkiem, tas nekad nejautā, ko viņam māca novē-

rojumi un vesels cilvēka saprāts. Par salamandru, viņas
dabu, indīgumu un dzīves veidu es sniegšu sekošas ziņas.

Salamandra jeb uguns salamandra

(Salamandra maculosa), ko mēs uzskatam par viņas vārdā

nosauktās dzimtas un ģints (Salamandra) pamatveidu,
sasniedz 12 līdz 17 cm garumu un uz tumši melnas samta

krāsas pamata izraibota lieliem, nekārtīgiem plankumiem
koši dzeltenā zelta krāsā, kas mēdz izveidot divas vairāk

vai mazāk skaidras un pārtrauktas, reizēm kopā saplūdu-
šas joslas vai rindas, kuras no purna gala iet līdz astes

galam, katrā pusē ir pavadītas atsevišķiem lieliem plan-
kumiem un uz astes varbūt arī šur un tur saplūst kopā.
Locekļiem pa lielākai daļai uz katras galvenās daļas, tā

tad uz delma vai ciskas, stilba vai apakšciskas, kājas vai

rokas, ir pa vienam plankumam. Rīkles augšgals izrai-

bots vienmēr kārtīgiem, bet apakšā nekārtīgiem planku-
miem.

Uguns salamandras dzimtene ir visa Eiropa, no

Dienvidzviedrijas līdz Spānijai, Itālijai un Grieķijai, un

arī Ziemeļrietumāfrikā. Sava izplatības apagabala robe-

žās īsteni reta viņa nav nekur, bet bieži sastopama ir to-

mēr tikai dažās vietās, kuras viņai sevišķi pa prātam.
Mitras krēslainas vietas, piem. šauras ielejas vai tumši

meži, dod viņai mājas vietu, bet dobumi zem saknēm un

akmeņiem, dažādu dzīvnieku alas un tam-1. noder par pa-
tīkamu mitekli. Dienā viņa to atstāj tikai pēc lietus; jo
arī viņai īstais darba laiks ir nakts. Sauss siltums vai

saules staru iedarbība viņas miesai ātri vien atņem tik

daudz nepieciešamā mitruma, ka viņas dzīvība var nonākt

briesmās; ja jau dažas dienas nav lijis, tad kaut gan vi-

ņas āda nāktu sakarā ar rasu, viņa izskatās noliesējusi un

novārgusi, kamēr pēc nolijuša lietus viņa iegūst tuklu,
gludu un ļoti veselīgu izskatu. Kustības viņai lēnas un
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kūtras. Viņas iešana ir līšana, locot ķermeni uz sāniem,

peldēšana, stingri ņemot, ari tikai iešana pa ūdeni, kur

aste jāuzskata par svarīgāko rīku ķermeņa virzīšanai uz

priekšu. Visas augstākās spējas izliekas neievērojamas,

maņas diezgan neattīstītas, garīgās dāvānas ļoti niecīgas.

Lai gan viņu bieži atrod kopā ar citām sugas biedre-

nēm, tomēr nevar teikt, ka viņai piemistu tieksme biedro-

ties; patiesībā salamandras gandrīz nemaz nerūpējas vie-

na par otru un stiprākā, kad tā izbadējusies, bez kavēša-

nās brūk virsū vājākai, gribēdama to aprīt. Tikai pāro-
šanās laikā dzimumi patiesi meklē viens otru; bet kolīdz

dziņa apmierināta, tā viņas izbeidz katru satiksmi, un

vienīgi laba paslēptuve, piem. kāds derīgs dobums, dažas

no viņām atkal saved kopā. Lēnām kustošies dzīvnieki,

sevišķi gliemeži sliekas un kukaiņi, bet zināmos apstākļos
arī sīki mugurkaulnieki ir viņu barība. Reizēm tās pa-

tērē ļoti daudz barības, bet citos laikos turpretīm gavē

nedēļām un mēnešiem.

Kā norit vaislošanās sauszemes salamandrām, kas

dzemdē dzīvus mazuļus, tas vēl nav galīgi noskaidrots. Pa-

tiesa apvaislošanās notiek ūdenī, bet, domājams, arī uz

sauszemes tādā kārtā, ka apkampušies tēviņš un mātīte

saskaras ar pārošanās laikā uztūkušām tūpļa malām, pie
kam sēkla ielīst mātītei kloakā. Tomēr ir savādi, ka sa-

lamandru mātīte, kas kopš pieciem mēnešiem atšķirta no

tēviņa, dzemdē kāpurus, jo grūti taču ir pieņemt, ka olu

attīstīšanās mātes klēpī velkas tik ilgi, vēl savādāk, ka

pēc vienas tādas dzemdēšanas zināmos apstākļos var no-

tikt otra. šī fakta izskaidrošanai atliek tikai viens, proti,
kā vienreizēja apaugļošana ir derīga ilgākam laikam,
arī tām olām, kas apaugļošanas laikā vēl nebija nogatavo-
jušās apaugļošanai. Kāpuru skaits, kas reizē tiek iz-

mests ārā, ir ievērojams: jau piecdesmit un vairāk kāpu-
ru ir atrastas kādas mātītes olu vados. Kāda No 11 a

koptā salamandru mātīte ūdens traukā, kas viņai node-

rēja par būri, nosēdās uz akmeņa kas pacēlās virs ūdens,

tā,, ka ķermeņa pakaļ daļa atradās ūdenī, bet priekšdaļa
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gaisā, šinī stāvoklī nakti sāka dēt savas olas*) un to tur-

pināja, kamēr līdz nākošai pēcpusdienai bija dzemdētas

četrdesmit divas. Parasti tiek dzemdēti trīsdesmit līdz

piecdesmit kāpuru vienā laikā vai vismaz cits pēc cita ap-

mērām divu dienu laikā, un proti visi gandrīz vienāda

lieluma un vienādā attīstības pakāpē; bet izņēmuma gadī-

jumos, lai gan rasi vienīgi pie gūsteknēm, gadās, ka sa-

lamandru mātītes dēj reizē mazuļus, t. i. kāpurus, un

olas. To pieredzēja Erbers, pie kam dīvainā kārtā

olu bija taisni tikpat daudz cik mazuļu, proti, katru trīs-

desmit četri gabali. Lielās olas nāk ārā pa vienai un

ir tik caurspīdīgas, ka viņās var skaidri saredzēt pilnīgi

attīstījušos mazuļi; pirms dzimšanas viņas1, šķirtas cita

no citas, guļ apakšā paplašinātos olu vados, novietotas ci-

ta virs citas līmeniskās kārtās un pēc iespējas sablīvētas

kopā, katrs atsevišķs dīglis tā saritināts, ka astes gals
apmests ap galvu. Kad dzemdētāola no ūdens uzsūkšanās

ir drusku palielinājusies, tad dīglis ar vienu astes kustību

pārplēš pušu čaulu un iznāk ārā kāpurs jau ar četrām kā-

jām un pa ūdeni, kur arī notiek dzimšana, ir pilnīgi spē-
jīgs kustēties līdzīgi kā labi attīstījušies vardulēni. Ma-

zuļi audzēšanai mātes izrauga vislabāk aukstu avota ūde-

it kā apzinādamās, ka tālākai attīstībai vajadzēs vēl

vairāku mēnešu un ka tāpēc jāizmeklē neizsīkstošs ūdens.

Ja salamandru mātītes dzīves vietā ūdens nav nemaz, tad

viņa, kā to apgalvo vairāki novērotāji, savus mazuļus iz-

metot mitrās vietās. Kāpuram ir melngani pelēka krāsa,
kas vairāk vai mazāk atsitās zaļganā; bet viņas āda augš-
pusē patiesi zalgo mazu, spīdīgu, zelta krāsas plankumu
dēļ, kas dzīvnieku ļoti izrotā; zelta spīdums vēlāk parā-
dās arī uz sāniem un vēdera. Pamazām starp zelta plan-
kumiem izveidojas dzeltenie plankumi; āda zaudē savu

zivs gludumu, top nelīdzenāka kārpaināka, un kāpurs ta-

gad mēģina tikt uz sauszemes, lai gan žaunas viņam nav

vēl sarukušas. Bieži vēl oktobrī kāpuri atrodami tādos

Gusta viņas tomēr dej arī olas, no kuram tulin pec iz-
dešanas izšķiļas kāpuri. Red.
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ūdeņos; parasti tomēr žaunas sarūk jau augustā vai sep-

tembra sākumā un līdz ar to kāpuri spēj uzmeklēt vecā-

ku apdzīvotās vietas, kuru ģērbu tie ieguvuši jau pirms

tam. Kad pārvēršanās pabeigta, tad arī viņi izskatās

mazāki nekā kāpuri pēdējā laikā. Cik ilgi velkas mazuļu
attīstīšanās, ir grūti pateikt; bet tā kā viņus nesastop

bieži, tad pieņem, ka savas dzīves pirmos gadus viņi pa-

vada ļoti slepeni. Gūstā dzimušas salamandras, laikam

tādēļ, ka te ir lielāks siltums, pārvēršas daudz ātrāk, nekā

savvaļā dzemdētās un jau pēc trim nedēļām var iet ārā

uz sauszemi.

Stipri kodīgā sula, ko izdala ādas dziedzeri, šo abinie-

ku pasargā no daudz ienaidniekiem, jo tā pēdējiem ir ne-

patīkama, pat bīstama. Ja salamandru saķer aiz spranda

un spiež, tad viņa izšļāc savu sulu; bet savus dziedzerus

dzīvnieks var iztukšot arī patvaļīgi un izbailēs to dara

gandrīz vienmēr, lai pasargātu sevi no uzbrukumiem, šīs

iedomātās indes darbība daudzkārt ir tikusi pārspīlēta,
kāds 0 k c n s nav pat kautrējies stāstīt, ka esot nomiruši

bērni, kas dzēruši no salamandrām apdzīvotas akas; to-

mēr daudzkārt izdarītie mēģinājumi ir pierādījuši tikai,
ka šī sula uz gļotādām rada stipru sūrstēšanu, tā tad zi-

nāmā mērā iekaisumu, no kā mazi, nespēcīgi putni,, rāpuļi
un abinieki laikam var arī nobeigties. Ķirzakām, kurām

Laurenti piespieda kost salamandras, uznāca krampji

un viņas nomira, turpretī suņi, tītari un vistas, kam de-

va ēst gabalos sakapātas salamandras, sagremoja tās bez

kādas kaites, lai gan reizēm gadījās, ka suņi vēma. Ne-

sen atpakaļ šo „indi" ir pētījis Abini, kurš ir arī laidis

klajā iegūtos rezultātus. Inde darbojas kā vietējs kairi-

nātājs, ko pierāda mutes un mēles gļotādas stiprā no-

sarkšana vardēm, kurām mutē iepilināja dažus pilienus
sulas vai tās ūdensizvilkuma, un tālāk arī galvas purinā-
šana un knābja plātīšana pie putniem, kam dziedzeru iz-

dalījumu ielēja ar piltuves palīdzību. Ja devumi ir lieli

un tiem ātri seko nāve, kas parasti notiek ar saindētiem

putniem, tad iepriekš uznāk krampji, kurus parasti pa-

vada sāpju izpausme un izbailes; elpošana un sirdsdar-
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bība paātrinās; putns spēj laisties, bet nespēj nostāvēt

uz kājām; kājas un pirksti parasti tiek krampjaini sa-

rauti kopā; un kad saindētais putns grib pakustēties no

vietas, tad viņš, gulēdams uz vieniem vai otriem sāniem,

spēj tikai griezties riņķī. Tūliņ pēc saindēšanās putns
no sāpēm skaļi iebrēcas; viņš nobeidzas bieži jau pirmā

minūtē; bet viņa sirds pēc tam vēl kādu laiku pukst, un

kad šis laiks ir pagājis, tad sirdi un arī citus, patvaļīgos

un apziņai padotos muskuļus var atkal uzbudināt ar kai-

rinājumiem. Ja indes devums ir mazs un iedarbība lēna,
kā tas parasti ir pie vardēm, tad elpošana un asiņu riņķo-
šana no sākuma paātrinās; pēc tam iestājas locekļu stī-

vums un tam seko izstiepēji krampji, kas no sākuma ātri

pāriet, bet vēlāk turpinās bez pārtraukuma un var ilgt

dienām, līdz kamēr elpošana un asiņu riņķošana top lēnā-

ka un iestājas nāve. Tad vardei manāmi mainās ādas

krāsa un paliek vienmēr gaišāka; āda pati, kā liekas, pa-
liek plānāka, un viņa izgaro stipri daudz mitruma.

Pietiekoši kopta, salamandra gūstā iztura vairāk ga-
dus. Viņai vajaga sprosta ar mazu ūdenstrauku un pie-
mērotām paslēptuvēm, kādas viņa uzmeklē savvaļā. Vi-

ņas uzturēšanai pietiek ar miltu tārpiem, sliekām, kukai-

ņiem un gliemežiem; mazākus savas sugas īpatņus viņa
apēd.

Ir jāņem vērā, ka šis daudzā ziņā tik jūtīgais dzīv-

nieks no dažiem nelabvēlīgiem iespaidiem tūliņ nobeidzas,
sevišķi vāramais sāls uz viņu iedarbojas kā ļoti stipra
inde. Kas salamandru grib ātri nonāvēt, tam vajaga viņu
tikai apkaisīt ar sāli.

Alpos ugunssalamandru atvieto radniecīga suga,

Alpu jeb melnā salamandra (Salamandra atra).
Tā ir pirmējai ļoti līdzīga, bet neizraibota, vienādas tumši

melnas samta krāsas salamandra, kas garumā stāv drusku

iepakaļ savai radiniecei un reti kad sasniedz vairāk kā 13

cm. Viņas izplatības apagabals aptver Šveices, Savojas,
Tiroles, Stirijas, Karintijas, Zalcburgas un Augšaustrijas
Alpus un dažus Dienvidvācijas kalnu grēdas, kas stāv sa-

karā ar Alpiem vai to priekškalniem. Alpos joslā starp



192

600 un 2000 metriem virs jūras līmeņa viņa lielā skaitā

apdzīvo visas piemērotas vietas, tā Tirolē, pēc G re d 1 e-

ra, mitrus mežus vai kalnu un Priekšalpu joslas gravas,

caur kurām tek strautiņi. Alpu salamandras gandrīz vien-

mēr dzīvo sabiedrībā, pa lielākai daļai pa desmitām kopā

zem akmeņiem, sūnām un krūmiem, līdzīgi kā radiniece.

Tāpat kā uguns salamandra, viņas ir kūtri, lēni, pēc iz-

skata miegaini radījumi, kas vienīgi tikai mitrā laikā

parādās ārpus savas paslēptuves un drusku lielākā sau-

sumā novārgst. Viņu kūtrības dēļ tirolietis viņām dod pa-

lamu ~Tattermann" vai ~Tattermandl", kas nozīmē tik-

daudz, kā nedzīvs vīrietis jeb parastā nozīmē putnu bie-

dēklis.

Vaislošanās veidā Alpu salamandra, pēc šreibera

(Schreiber), atšķiras no uguns salamandras. Viņa gan

arī dzemdē dzīvus- mazuļus, tomēr vienmēr ne vairāk kā

divus reizē. Lai gan mātītei ir tikpat lielas un olām ba-

gātas olnicas un olvados nonāk reizē tikpat daudz olu kā

uguns salamandrai, tomēr katrā olvadā attīstās tikai vie-

na ola, un dīglis izveidojas uz pārējo olu rēķina, pie kam

pēdējās saplūst kopā vienā dzeltenuma masā, kas ietver

dīgli, līdz tas pārplēš pušu olas čaulu un var pa masu brīvi

kustēties. Divdesmit un vairāk olas katrā olvadā tā tad

paliek neapaugļotas un kā vienāda, stigra masa noder par

barību dīglim. Dzimšanas laikā šis krājums viss ir iz-

lietots.

Atsevišķais dīglis šeit ne tikai iegūst pilnīgu attīstī-

bu, bet arī pieaug līdz 45—50 milimetru lielumam, nesa-

liektā olvadā, kas paplašināts līdz 35 milimetru garumam

un 1 centimetri lielam resnumam, aizpilda visu pakaļgalu,

guļ nereti ar divi reizes saliektu vai pie vidukļa pieliektu
asti, kustās brīvi un moši, bieži apgriežas pavisam otrādi

un nāk pasaulē gan ar galvu, gan ar asti pa priekšu, žau-

nas pazūd jau pirms dzimšanas.

Olu attīstīšanās velkas tikpat ilgi, kā uguns salaman-

drām, bet grūsnības laiks no apaugļošanās līdz dzemdēša-

šanai ir daudz garāks, jo mazuļi paliek mātes klēpī tik

ilgi, kamēr pabeiguši savu pārvēršanos un sasnieguši ie-
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vērojamu lielumu». Pirms augusta reti kad atrodamas

grūsnējas mātītes ar tālu attīstītiem mazuļiem; bet ap- ,

augļošanās sakarā ar dzīves vietas atrašanos augstu virs

jūras līmeņa bieži notiek arī ļoti vēlu, un tik vēla vaislo-

šanās tā tad pa daļai ir izskaidrojama ne tikai ar ūdens

trūkumu, bet arī ar dzīves vietas klimātu.

Vienas mātītes mazuļi olvados parasti ir vienādi lie-

lumā un attīstībā, bieži nāk arī pasaulē taī pašā stundā;

izņēmuma gadījumos tomēr notiek, ka viņi attīstās ne-

vienādi ātri, un viens no tiem nāk pasaulē tikai vairāk

dienas vai pat nedēļas pēc otra. šī starpība ceļas, kā lie-

kas, no tā, ka vispirms apaugļotā ola nomirst un viņas
vietā tad attīstās cita. Vienā un taī pašā olvadā nereti

ir atrodamas divas vai trīs nevienādi attīstījušās olas,
kamēr visas pārējās ir jau vairāk vai mazāk saspiestas,

pārveidotas vai pat saplūdušas jau kopā. No tam iznāk,
ka visas viena metiena olas tiek apaugļotas olnicās reizā,
lai gan no tām attīstās vienmēr tikai divas. Pārējā ziņā
melnā salamandra pilnīgi saskan ar savām radiniecēm.

*

Michahelle s, teicams dabas pētnieks, 1830. gadā
laida klajā aprakstu par kādu salamandru, ko viņš ieska-

tīja par īpašas ģintas priekšstāvi. šis dzīvnieks, ribu

salamandra (Pleurodeles waltlii). ir slaiks un stiepts

garumā; viduklis viņam diezgan resns, galva drusku ga-
rāka nekā plata, purna galotne strupa, mātītei pat slaidi

noapaļota kā krupim, aste saspiesta plakana kā nazis, galā
strupi apaļa un tiklab augšā kā apakšā izgreznota ar

skaidri redzamu ādas ķemmi. Priekškājām ir četri, bet

pakaļkājām pieci brīvi pirksti. Dziedzerainā un graudotā
ādas sega iezīmējas sevišķi ar rindu lielāku ragvielas ciļ-

ņu, kas abos sānos stiepjas gar vēdera un muguras robežu

un atrodas taisni tur, kur ribu gali pieskaras pie ārējās
segas, un tāpēc daži pētnieki tos maldīgā kārtā ir turē-

juši par svabadiem, ar ādu šķirtiem ribu galiem. leapaļā
mēle maza priekšā pieaugusi, bet pakaļā un sānos vairāk

vai mazāk brīva. Krāsa, pēc Michah c 11c s apraksta,
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neskaidri brūna ar nelielu iepelēku atsitumu, uz muguras

ar neskaidriem plankumiem, vēdera sānos uz dzeltenas

okera krāsas pamata izraibota maziem, apaļiem, melnpelē-

kiem plankumiem, šreibers, kā rīcībā bija lielāks

skaits šo dzīvnieku, saka, ka virspuses pamatkrāsa esot

neskaidri okerdzeltena, vecām mātītēm pārejot vairāk pe-

lēkā, tēviņiem turpretī vairāk sarkanā, bieži arī brūnā

olīvkrāsā vai pat melnganā. Apakšu, kas parasti bālāka

par virsu, izraibo diezgan mazi, nekārtīgām malām ap-

tverti, melngani plankumi, pa lielākai daļai gan katrs sav-

rūp, bet arī saplūst vairāk vai mazāk kopā un izņēmuma
gadījumos ir tā sadrūzmēti, ka pa daļai vai gandrīz pil-

nīgi aizklāj pamatkrāsu. Astes apakšējā vīle un pirkstu

gali iedzelteni, daudzās kārpas galotnē vaiņagotas ar mel-

nu ragaspīduma sabiezinājumu. Jaunas ribu salaman-

dras no vecām atšķiras ar gaišāku augšpusi, kas pa lielā-

kai daļai atsitas sarkanā ķieģeļu krāsā, un vienkrāsainu

apakšu. Pieauguši kāpuri uz balta vai gaiši iedzeltena

pamata izraiboti daudziem, pa lielākai tiesai kopā saplū-
dušiem tumšas pelnu krāsas plankumiem, apakšā uz balta

pamata apslacīta maziem pelēkiem šur tur izkaisītiem

punktiņiem. No trim žaunu pušķiem vidējais visīsākais,

kamēr apakšējais un visgarākais sniedzas vēl mazliet tā-

lāk par priekškāju ceļiem. Aste, apmēram tikpat gara

kā pārējais ķermenis, izskatās ļoti plakana un viņas vir-

sējā spuru vīle ļoti augsta. Āda gandrīz pilnīgi gluda.

Pilnīgi pieauguši dzīvnieki garumā var sasniegt 26 cm;

tik lieli īpatņi sastopami sevišķi Āfrikā. Vismazākie, pat-
laban kā pārvērtušies mazuļi ir 6 cm gari; bet nereti ga-

dās sastapt arī kāpurus, kas lielumā gandrīz neko nestāv

iepakaļ jau puslīdz pieaugušiem dzīvniekiem vai nule kā

pārvērtušos mazuļus pārsniedz garumā vismaz divas rei-

zes, bet masā varbūt 6 līdz 8 reizes. Ar ārējo veidu un

garumu ribu salamandra novirzās no astainiem abinie-

kiem mazāk, nekā ar savu kaulu būvi. Viņai liels skaits

ribu — 66. Nevienam citam astainam abiniekam nav tik

daudz stipri attīstītu ribu un tik ievērojami daudz skrie-

meļu.
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Ribu salamandra līdz šim atrasta tikai Spānijā, Por-

tugālē un Marokā un šeit apdzīvo, kā šķiet, tikai zināmas

daļas. W a 111 ss viņas atradējs, kam par godu viņai dots

iepriekšminētais nosaukums, viņu atrada cisternās, kādas

ierīkotas pa visu Andaluziju. Dažas no šīm ūdens tvertnēm

ir 6 līdz 10, dažas pat 30 m. dziļas ; tikai retās no tām

ir tā ierīkotas, ka ar garu kātu un tīkliņu var saķert ta-

nīs mītošās salamandras. Pēdējās lielā skaitā apdzīvo šīs

cisternas, tomēr minēto iemeslu dēļ grūti izzvejojamas,
tā kā ziņkārīgajam pētniekam parasti jāapmierinās ar

noskatīšanos. Vēlāk izrādījās, ka ribu salamandra uztu-

rās ne tikai lietus uzkrātās akās vien, bet arī bundžos un

dīķos, kas vieglāk pieejami. Par viņas dzīves veidu vēl

maz kas zināms. Nepārvērtušos kāpuru ievērojamais lie-

lums atļauj domāt, ka arī viņām vaislošanās apstākļi ir

līdzīgi kā Meksikas aksolotlam, par kuru sīkākas ziņas
sniegšu vēlāk. No lielāka skaita ribu šķirzutņu, kas- An-

daluzijā tika saķertas vienā laikā un vienā bundzī, pēc

šreibera, kas šos dzīvniekus ieguva, gandrīz puse bija
lieli, vēl nepārvērtušies kāpuri un puse jau pārvērtušās
ribu salamandras, no kā šis pētnieks slēdz, ka kāpura vei-

dā šis dzīvnieks sastopams laikam tikpat bieži, kā pie-

augušā.
*

Šķirzutnes jeb tritoni (Triton) iezīmējas ar

garumā stieptu ķermeni, četrpirkstainām priekškājām un

piecpirkstainām pakaļkājām, stipri plakanu, augstu air-

asti, vismaz tēviņam pārošanās laikā attīstītu ādas ķemmi
(šķietu) gar muguru un vairāk vai mazāk gludu ādu.

Augšleju zobi divās taisnās, gareniskās rindās, kas priek-
šā viena otrai tuvojas, bet pret pakaļpusi parasti stipri
attālinās. Mēle mēreni liela, ieapaļa vai ovāla, pieaugusi
pie mutes dobuma dibena ar visu apakšu vai tikai sānos,
un tad pakaļmalā vairāk vai mazāk brīva, vai arī piestipri-
nāta tikai ar vidusstrēmeli un tad sānos ievērojami platā
joslā brīva. Ja šo ģinti saprotam plašākā nozīmē, kā to

tagad dara lielākā daļa pētnieku, tad vēl jāpiezīmē, ka



196

īstiem tritoniem aste izņēmuma gadījumos var būt arī ļoti

resna, gandrīz tik apaļa kā izvirpāta, bet tiklab augšā, kā

arī apakšā vienmēr apbalvota ar ādas šķietu, ka viduklis

dažām sugām izvagots vairāk vai mazāk skaidrām, šķēr-
sām, līnijas veidīgām rievām vai ierobijumiem, kādēļ dzīv-

nieks iegūst gredzenotu izskatu, un beidzot ka gludās
ādas vietā sastopama arī dziedzeraina, kārpaina, graudo-
ta āda. Vācijā dzīvo četras šai ģintij piederīgas sugas.

Lielā šķirzutne jeb lielā ūdens sala-

mandra (Triton cristatus) garumā sasniedz 13 līdz 17

cm un iezīmējas ar līdzenu, priekšā apaļu galvu, līdzīgu
kā krupim, un rupji graudotu ādu. Mugurai, sāniem,
astei un locekļu virspusei pamatkrāsa tumši brūna; izrai-

bojums sastāv no lielākiem, izkaisītiem, melniem un bal-

tiem plankumiem, kas bieži saplūst kopā grupās. Apakša
sākot no rīkles augšgala uz dzeltena pamata izraibota mel-

niem, dažāda lieluma un veida plankumiem. Acij dzel-

tenas zelta krāsas varavīksnene.

Kāzu tērpā lielā šķirzutne ievērojami pārmainās. Vir-

sū un uz astes parādās augsts, asi ierobots ādas šķiets,
kas sākas jau priekšā uz galvas starp acīm, velkas līdz

astes galam un kam pie astes pamata ir diezgan dziļš ie-

spiedums. Tanī pašā laikā apakšas krāsa pāriet tumši

oranžā un astes sānos parādās zilganbaltas perlamutra
krāsas švītras, bet pie rīkles beidzot bez tumšiem planku-
miem vēl ļoti daudz baltu kārpiņu. Mātītei arī kāzu tērpā
trūkst ādas šķieta un vēdera sānu dzeltenums atsitās vai-

rāk sēra krāsā, un astei apakšā sniedzas līdz pat galam.
Ir novērotas arī dažādas pasugas. Lielā šķirzutne izpla-
tīta Vācijā, Šveicē, Francijā. Beļģijā, Holandē, Dānijā,

Anglijā, Skandināvijā, Krievijā, kā arī Itālijā un uz

austrumiem līdz Aizkaukāzijai.
Kalnu šķirz v t ne jeb kal nu salamandra

(Triton alpestris) ir manāmi mazāka par iepriekšējo: ga-

rums viņai 8 līdz 9, mātītei ja daudz 10 cm. Galva vēl

lielākā mērā kā iepriekšaprakstītai radiniecei līdzīga

krupja galvai, mugurpuses pamatkrāsa šīfera pelēka.
Dzīvnieks izraibots tumši brūnganiem, robainiem planku-
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miem, kas galvas, vidukļa un astes sānos*, kā arī locekļu
virspusē pāriet ieapaļos, melnos plankumos. Oranžsar-

kanā apakša bez plankumiem, varavīksnenei dzeltena zel-

ta krāsa, maisīta ar melnu.

Kāzu tērpā tēviņam vidū uz muguras parādās zems,

bezrobains šķiets, kas sākas tikai aiz galvas, pāriet astes

virsējā spuru švītrā un kam balti iedzeltenais pamats iz-

raibots stateniskām, īsām, melnām svītrām, starp kurām

nereti iesniedzas īsi, tumši, trīsstūraini plankumi no apak-
šas. Pelēkais šīfera krāsas pamats atsitas brūnā un vē-

dera sānos var pāriet gaiši brūnā; melnie bālganie punkti

aptverti ar bālganu pamatu un var saplūst kopā svītrās;

oranža krāsa vēdera sānos top sarkana kā uguns, astes

virsējā un apakšējā spuru vīle ir bāla vai bālgani dzel-

tena ar tumšākiem plankumiem; beidzot astes sānos pa-

rādās rinda zilganbaltu plankumu. Mātītei kāzu tērpā
šķieta parasti nav vai ir tikai drusku. Muguras pamat-
krāsa pāriet gaišāk vai tumšāk pelēkā, pat brūnganā vai

melnganā krāsā un izskatās viscaurēm apklāta tumšā-

kiem punktiem; lielo, brūno, robaino, vietām kopā sa-

plūstošo plankumu ir vairāk nekā tēviņam, tie ir gaiši vai

tumši brūni un asāk atšķirti; sānos melno plankumu rin-

das pieiet klāt tieši pie vēdera oranždzeltenās ne-

reti novietotas gaišā, bālganā joslā vai vismaz aptvertas
bālganiem punktiem; dzeltenā vēdera krāsa pārtraukta
ar atsevišķiem melniemplankumiem, astei apakšā sniedzas

līdz galam. Kalnu šķirzutne izplatīta Vidus- un Dienvid-

vācijā, Šveicē, Francijā, Beļģijā un Itālijā.
Mazā šķirzutne (Triton taeniatus) ir maza sa-

lamandra, kas garumā sasniedz tikai 7, reti kad 8 cm

un no radiniecēm atšķiras ar ļoti smalku, vāju augumu,
ar galvu, kas līdzinās vairāk zivs nekā krupja galvai, ne-

kārtīgā, divkāršā rindā sakārtotiem, iespaidītiem dziedze-

riem uz galvas un ar galā smailu, gandrīz pavedienveidīgu
asti. Pamatkrāsa virsū olīvzaļa vai brūna, sānos pāriet

maigā balti dzeltēnā krāsā ar vāju sudraba spīdumu,

apakšā oranždzeltena. Kā augšā, tā apakšā dzīvnieks

izraibots melniem plankumiem, iegarens, stateniski novie-
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tots, gaišākas krāsas plankums atrodas uz pakaļkājām
virs panta.

Kāzu tērpā tēviņam aste top platāka un ķemme, kas

sākas pakausī, virs tūpļa ne tikai nav pārtraukta, bet ir

pat vēl it Sevišķi attīstīta un izaug par augstu ādas lēveru;
arī pakaļkāju pirkstiem tagad ir lēveraina mala. Visa

āda izskatās nokaisīta bālganiem punktiem; apakšā krā-

sa pāriet tumši olīvzaļā, bet vēdera vidū spēcīgi oranžā

krāsā, kas svītras veidā turpinās uz astes apakšējās spu-

ru vīles. Lieli, ieapaļi, tumši plankumi uz vidukļa un

astes sakārtojas gareniskās rindās un augšā un sānos pie

galvas saplūst kopā gareniskās svītrās; asti izraibo bez

tam vēl zilas perlamutra krāsas svītra, kas velkas pār

dzelteno joslu un zināmos gadījumos var būt pārtraukta
tumšākiem punktiem. Mātītei kāzu tērpā trūkst muguras

šķieta, un viņas astei tikai augšā un apakšā ir neievēro-

jama, vispār šaura spuru josla. Mugura gaišāk olīvzaļa
vai brūna, balti dzeltēnai sānu krāsai vajš zelta spīdums,
oranžā vēdera krāsa daudz vājāka; tumšie plankumi mazi,
bet novietoti tuvu kopā un ne vien uz galvas, bet arī uz

vidukļa un astes bieži savienoti maigās, robainās joslās.

Starp Vācijas šķirzutnēm mazā ir visbiežāk sastopama.
Bez tam viņa apdzīvo visu Eiropu.

Beidzot pavediena šķirzutne (Triton pali-

natus) lielumā līdzīga kalnu šķirzutnei, ir slaika, ar galvu
kā vardei un no visiem Vācijas radiniekiem atšķiras ar

muguras līnijām katrā pusē mugurkaulam, kāpēc mugura
izskatās trīsšķautnaina. Strupās astes galā svabada pa-

vedienveidīga smaile, kuras garums var būt dažāds. Tum-

ši plankumainās un svītrotās virspuses pamatkrāsa vai-

rāk vai mazāk olīvbrūnā pārējošs dzeltens tonis ar vāju
zeltainu spīdumu, plankumotā apakša nespodri oranž-

dZeltena.

Tēviņam kāzu uzvalkā ķemmes vietā uz muguras pa-

ceļas vīle, kas uz astes izveidojas virsējā spurā; reizā pa-

kaļkājas dabū pirkstu starpā pilnīgu peldplēvi, un visbei-

dzot galva, mugura līdz sānu malai un muguras vīle pie
astes dabū olīvbrūnu pamattoni, galvas sāni, vidukļa aug-
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sējā daļa un astes sāni —
metāliski vizošu dzeltenumu,

kamēr apakšmalā sāni top mirdzoši balti un vēders iz-

skatās pat oranždzeltens. Pateicoties tumšajiem planku-

miem, kas klāj vietvietām galvu, tā iegūst visai daiļu mar-

morizējumu; tāpat marmorizētas un maziem plankumi-

ņiem noklātas ir arī priekškājas. Liels daudzums nesimetri-

sku, juku jukām novietotu plankumu rotā muguru un sā-

nus. Rīkle un vēders ir vienā krāsā, bet astes tumšie

plankumi sarindoti augšējās un apakšējās sānu svītrās,

starp kurām zilgani vizoša lenta. Mātītes kāzu uzvalkam

aste zema, peldplēves pakaļkājām neattīstītas un krāsa

vienmuļāka. Tikai pavēdere spilgtākā krāsā kā tēviņam.
Pavedienu šķirzutne apdzīvo Vācijas dienvidus, Šveici,

Franciju, Beļģiju, Angliju un Portugāli. Viņas izplatības

apgabala centrs, kā liekas, ir Francija. Vācijā šī suga cik

līdz šim zināms, apdzīvo tikai švābiju, Reinas vidus teci,

Heseni, Vestfāli un vietām arī Harcu un Tiringu.
Ar dzīves veidu un parašām tritoni jeb šķirzutnes at-

šķīrās viena no otras tik niecīgā mērā, ka uzmetot vienas

sugas paņēmienu, izturēšanās, ierašu un parašu bildi, mēs

līdz ar to būsim raksturojuši arī visas pārējās. Es patu-
rēšu acīs galvenā kārtā lielo šķirzutni, un papildināšu ap-

rakstu šur un tur iesprauzdams pa piezīmei un novēroju-
mam no citu Vācijas šķirzutņu dzīves.

Šķirzutnes parasti uzskata par ūdens dzīvniekiem un

ar pilnu tiesību; pavada viņas taču savu nārsta laiku ūde-

nī un arī ārpus šī cēliena dzīvo tur mēnešiem ilgi; var ga-
dīties pat tā, ka viņas to nemaz neatstāj, tikai nav jāaiz-

mirst, ka tās pavada krietnus cēlienus arī uz sauszemes, un

dažas sugas pat visu laiku pēc nārsta. Kamēr viņas nār-

sto un laiž olas1, tās dod priekšroku skaidriem ūdeņiem,
krūmiem noaugušiem un pietiekošā mērā bagātiem ar ba-

rību; pavisam gan viņas izvairās no straujām upītēm
un upēm. Uz sausuma lācīgas un neveiklas, ūdenī viņas
ar savas platās astes palīdzību kustas ļoti spridzīgi; bie-

ži vien paceļas stāvus augšā ieņemt gaisu, dibenā nolaiz-

damās to izelpo, ļaudamas dažiem gaisa pūslīšiem pacel-
ties virspusē, tad lokoties laižas vēl dziļāk un te pa di-
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benu šaudās uz priekšu un atpakaļ glūnēdamas uz laupī-

jumu un medīdamas. Vasaru viņas savas ūdens mītnes

atstāj un uzturas zem akmeņiem, koku saknēm, krastu

alās un tml., lai vēlāk, rudenī, uzmeklētu kopīgus ziemas

mājokļus. Tomēr tās, kas nometušās avotiem bagātā dī-

ķī, paliek šepat arī pa auksto gada laiku. Pēc Leid i g a

(Levdig) novērojumiem ūdens salamandra varot

laikam ļoti ilgi iztikt bez ūdens. „Es esmu vairāk kā vien-

reiz novērojis," saka šis teicamais pētnieks, ~ka lāmas,

kur šķirzutnes bij uzejamas lielā daudzumā, karstās vasa-

rās pilnīgi izžuva un vairākus gadus palika bez ūdens.

Tas notika ar peļķēm, kas atradās kaut kur gluži atseviš-

ķi, viena, piemēram, kādā akmeņu lauztuvē kalnos, kur

apkārtnē nekur nav nevienas ūdens krātuves, ko dzīvnieki

būtu varējuši uzmeklēt. Kad pēc ilga laika reiz atkal sāka

līt lietus, un lāmas, pateicoties lietainajam martam, pie-

pildījās ar ūdeni, es biju diezgan pārsteigts redzēdams, ka

arī šķirzutnes atkal klāt." Tikpat viegli viņas pārcieš arī

bargo aukstumu: vairākkārt ir atrastas ragā sasalušas

šķirzutnes, kas likās galīgi beigtas, bet atkusušās kļuva
atkal dzīvas un mundras. Tādēļ tad arī viņas var bez ba-

žām izvēlēties sev ziemas pajumtei tādus ūdeņus, kas aiz-

salst līdz dibenam. No šiem ūdeņiem tad arī nāk šķirzut-
nes, kas nav uz sauszemes pārziemojuši un sāk parasti

jau februāra beigās parādīties. Viņas peld mundri un

priecīgi pa ūdeni apkārt uzmeklē viena otru un uzsāk mī-

las rotaļas, turēdamās pa pārim kopā, cieši blakus peldē-
damas un kā zivis viena otru astēm aizkārdamas. Ja pie
vienas mātītes sagadās kopā vairāki tēviņi, tad tie lūko

viens otru izspiest no pozicijām un visizturīgākais tad

vismaz uz kādu laiku paliek pie mātītes. Tā tas turpinās
visu pārošanās laiku, dažreiz nedēļām no vietas.

Ga š ē (Gachet) novērojis, ka pārošanās dziņas pār-

ņemtais tēviņš saceļ savu ķemmi un to ātri kustina, pēc

tam tuvina galvu mātītes purnam un. jā

vajadzīgs, turas ar muti pie augiem, lai noturētos

vienā stāvoklī. Aste pa to laiku nepārtraukti kustas un tā

saliecas, ka aizkar mātīti vai arī sit tai pa sāniem. Abu
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laulāto galvas gandrīz duras kopā, bet ķermeņu pakaļda-
ļas atvirzās viena no otras tā, ka rodas ass leņķis. Pēc

kāda laika tēviņš savu. sēklu izšļircina ūdenī, un tā

nokļūt mātītes dzimuma orgānos un apaugļo tur olas.

Ziņas par lielās šķirzutnes dēšanu un olu attīstību

mums pēc rūpīgiem novērojumiem kādā mazā darbiņā
sniedz Rusconi. Pēc šiem datiem tikko izdēta ola ir

sākumā apaļa kā bumba, balti dzeltena un ietīta kādā lipī-
gā vielā. Ja ar otīti olu pavalsta un apgriež otrādi, tad

tūliņ atveļas atpakaļ uz tiem pašiem sāniem, uz kuriem

sākumā gulējusi. Pie tam novērojams, ka balta tā ir tikai

vienā pusē, otra puse turpretī brūna, kam par iemeslu

gaišais olbaltums un tumšais dzeltenums; pēdējais sma-

gākais rada arī olas šķietamo pagriešanos, grimdams uz

leju. Jau pēc trim dienām olas veids mazliet mainījies,
un ar palielināmo stiklu apbruņota acs var saskatīt tajā
vispārīgo dīgļa izskatu. Piektā dienā dīglis ir ieņēmis sa-

liektu stāvokli un tagad var pie tā izšķirt galvu, pavēderi
un asti, pie galvas pat mazus budzīšus — dīgstošo žaunu

un priekškāju pirmās pēdas. Septītā dienā visas atseviš-

ķās daļas kļuvušas jau skaidrākas; var ieraudzīt arī

rievu, kas vidukli šķir no galvas, un pazīt mugurkaulu.
Devītā dienā dīglis stāvokli ir mainījis, un caur to tikušas

redzamas galvas un ķermeņa apakšdaļas; tagad saskatā-

ma arī jau aste tieviņa piedēklīša veidā, tāpat arī mutes

vieta un nākošo acu pēdas; var novērot, ka dīglis kustas,

un sirds pamīšus savelkas un izplēšas. Desmitā dienā

kustības kļūst biežākas: divdemit četru stundu laikā

dīglis maina savu stāvokli trīs līdz četri reizes. Apakšē-
jās daļas klājas melniem plankumiem; galvai sānos pa-

rādās četri pavedieni, kas, kā vēlāk izrādās, noder no olas

iznākušajam kurkulēnam pieķeršanās vajadzībām. Nāko-

šā dienā žaunas iegūst lapiņas; var arī jau izsekot vēl

pagaidām bālgano asiņu riņķošanai. Ar divpadsmito die-

nu parādās arī divi lielāko žaunu sānu lapiņas; kustības

nu jau ārkārtīgi ātras un daudzpusīgas, tā ka olas sienas

izspīlējās. Trīspadsmitā dienā olu plēves pārplīst, kāpurs
izlien un, ar jau minēto pavedienu palīdzību, piestiprinās
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pie lapām un līdzīgiem priekšmetiem; viņš kustas no ma-

zākā pieskāriena, palikdams mierā stundām ilgi uz vietas.

Dažreiz pagadās, ka viņš pamostas bez redzama iemesla,

peld kādu brītiņu, asti sāniski locīdams, piestiprinās tad

no jauna pie kādas lapas un atkal paliek mierā pa pus

dienai. Gadās arī. ka viņš nokrīt dibenāun paliek te gu-

ļot kā beigts. Acis tikko atvērtas, mutes plaisa tikko ra-

dusies; priekškājas vēl tikai stuburu veidā, bet žaunas

dabū arvien vairāk lapu. Reizē ar iekšu izveidošanos, kas

norit līdztekus ar ārienes pārvēršanos, sāk spēcīgāk izpau-
sties kustoniskā daba: kurkulēns bēg no nepatīkamā un

uzmeklē patīkamo. Viņš dzenas pakaļ sīciņajiem ūdens

kukainīšiem un ķer tos ļoti izveicīgi, ja bads ir liels, ne-

taupa arī pats savus brāļus un māsas, vismaz apkož tiem

žaunas un astes. Pamazām izveidojas priekškājas un vē-

lāk, kad kāpurs sasniedzis drusku vairāk par divi centi-

metriem, arī pakaļējās. Pēc trim mēnešiem pārvēršanās
ir pabeigta. Starp citiem arī Leid i g s (Levdig) turpi-

nājis Rusconii uzsāktos novērojumus, piegriezdamies
arī citām sugām, un pēdējā datus ievērojami papildinā-

jis. ~Vai ola īsākā vai ilgākā laikā pārvēršas dīglī," saka

viņš par lielo šķirzutni, ~atkarājas no temperatūras pakā-

pes. Sagūstītās lielās šķirzutnes laida olas istabā pie 15

grad. R., kamēr šī pati suga ārā pirmās olas izlaida pie
11 grad. R. pusdienas ēnā. Savvaļā lielās šķirzutnes mā-

tīte piestiprina katru olu pa sevi pie dažādiem priekšme-
tiem ūdenī; vislabāk gan pie dzīviem augiem, bet ja ap-

stākļi spiež, apmierinās arī ar nomirušiem zāles stubriem,
koka gabaliem un akmeņiem. Bet gūstā un vēl sabaidīta,
viņa izlaiž lielāku skaitu olu uz reizi virtenē un, nemaz

nepielipinājusi, ļauj tām nokrist trauka dibenā. Kāpurus
no citu sugu pēcnācējiem atšķirt var jau agri vien. Olu

atstājušais dzīvnieks vēl kādu laiku patur savu dzelten-

zaļo pamattoni, kāds bija arī dzeltenumam pašam par sevi.

un vēlāk, kad šī krāsa pamazām vien izzūd, attīstoties

astes mugurslejām un tumšākām krāsvielām, atšķiras
ar ļoti šauru bālganu gaišās spuras apmali. Jūlija vidū

nu jau ap pieci centimetri garie kāpuri izskatās ļoti skai-
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sti. Visu četru graciozo kāju pirksti ir samērā gari un

glezni, žaunas, īsteni virsējās, ārkārtīgi attīstītas. Astes

baltā mala palikusi platāka, un (attīstījies apmēram vienu

centimetru garš pavediens; atskaitot smalko melnīgsnējo,

pār astes spuru gulošo krāsvielu tīklu, var redzēt vēl zi-

nāmu skaitu lielāku vai mazāku lāsīšu un vienu rindu ma-

zu, dzeltenu punktiņu vidukļam un astei sānos. Citādi

muguras pamattonis ir gaiši olīvbrūns, uz kura atdalās

atsevišķi melni punkti; žaunu kātiņi, sāni un vēders ar

zelta spīdumu. Septembra sākumā metāliskais spīdums

pazūd; pamatkrāsa nu izskatās gaiši olīvpelēka, un blakus

melnajiem plankumiem ir radušās bālganas gaišas vietas.

Uz vēdera sāk parādīties vājš dzeltenums ar tikko ma-

nāmiem tumšiem traipiem, un uz muguras viduslīnijas ne-

spodra, iedzeltena gareniska svītra. Ir izveidojušās arī

jau baltās ādas kārpiņas sānos. Galvenos vilcienos kā-

purs izskatās jau pēc pieauguša dzīvnieka; žaunas stipri

panīkušas, un līdz ar zivs izskatu pazudusi arī zīvs krāsa,

sudraba un zelta spīdums."
Kalnu šķirzutne laida olas visagrāk no visām L c i-

diga koptajām vietējām šķirzutnēm; jau apriļa sākumā.

Maija vidū bij pārtraukums; jūnijam sākoties un siltu-

mam pieaugot, mātīte piestiprināja pie ūdens augiem
daudz lielāku vairumu olu kā pirmo reizi. Olām ir pelēk-
brūna krāsa, pavisam jauni kāpuri izskatās brūngani un

uz muguras viņiem divi mugursvītras. Pa pusei pieaugu-
šiem kāpuriem visiem pamatotnis ir gaišsi, apakšas un

sānu sudrabaini spīdošs olīvbrūns. Uz astes' gaišā olīv-

krāsas pamata biezs tumšu krāsvielas piciņu tīkls. Vēlāk

rudenī kāpuru izskats ir ļoti zīmīgs: tad viņi dabū diez-

gan lielus, gaišus nesimetriskus plankumus, grupās gar

sāniem, kas pamazām vien paliek gaišāki un lielāki, sa-

plūst arī savā starpā kopā un uz brūnā pamata ļoti skaisti

atdalās. Jau agrāk nav grūti atšķirt kalnu šķirzutnes kā-

purus no lielās un mazās šķirzutnes kāpuriem arī tad, ja
lielums, var gadīties, sakristu. Astes gals strups, spurai
nav baltās apmales, krāsvielu tīkls uz astes spuras vien-

mērīgāks un biežāks, nav arī plankumu. Ja nu vēl ķer-
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meņa sānos redzami gaišie plankumi uz ādas brūnā pa-

mata, tad dzīvniekus var uzreiz pazīt.

Četrkājainais mazās šķirzutnes kāpurs ir mazāks par

kalnu šķirzutnes atvasi un ievērojami slaidāks un glez-

nāks par to. Krāsa gaiši olīvbrūna, aste tikai mazliet

sīkmēlni punktēta. Bet it sevišķi atšķiras šis kāpurs no

tā ar dzelteno punktu rindu, kas uz vidukļa iet līdztekus

sānu svītrai, pie astes mazliet pavirzās uz augšu un tad

velkas līdz pašam astes galam.

Starp visām vietējām sugām, pēc L c i d i g a novēro-

jumiem, visvēlāk savas olas laida pavediena šķirzutne,
proti, tikai apriļa beigās. Maija vidū, kad laiks apmetās

vēsāks, bij pārtraukums; jūnijā mātītes atkal piestipri-

nāja savas olas pie ūdens augiem, tagad tikai lielākā vai-

rumā. Tēviņi sekoja mātītēm un, sāniskis astes plivinā-

dami, izpildīja tādas pat kustības kā pavasarī: Lei d i-

gam gadījās pat izdevība novērot, ka kāds mazo šķir-
zutņu tēviņš uzmetās par pielūdzēju kādai pavediena šķir-
zutņu mātītei, itin kā kad viņa būtu šā sugas piederīga.
Olas mazākas kā citām sugām. Panākt ka tās istabā at-

tīstītos tālāk nebij iespējams; septembrī Leidigs da-

būja kāpurus, kam drīz vajadzēja pazaudēt žaunas, un bij
radušies sānu uzpampumi. Muguras vidus pamatkrāsa

bij ādasbrūna; līdzteku muguras viduslīnijai vilkās tum-

ša svītra, abiem muguras sāniem gar malām pa vājai
sudrabkrāsas plankumu rindai, gandrīz kā lenta līdz pa-

šam astes galam, tāpat kā augšējā vīle. Pret vidukļa sā-

niem baltie, metāliski spīdošie punkti palielinājās, un vē-

ders izskatījās skaisti zeltains, astes apakšmalu rotāja bā-

la oranždzeltena svītra.

Šķirzutnes ir laupītājas jau no pašas agrās jaunības,
kas pārtiek tikai no dzīvniekiem. Sākumā viņas medī ļoti
sīkas radības, proti, sīkus vēžveidīgos un savus radinie-

kus, kukaiņu kāpurus un tārpus, vēlāk uzglūn jau lielā-

kiem, tā visādiem kukaiņiem, kas peld pa ūdens virsu,

gliemežiem, vispāri medī mīkstmiešus, sliekas, bezastai-

nos abiniekus, mazas zivtiņas, varbūt arī mazas vardītes

un savas pašu sugas kāpurus. Zaudējumus viņas neno-
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dara nekur, jo ēd ārkārtīgi maz; drīzāk tad jau jāuzskata

par derīgām.

Nerunājot par tām pārmaiņām, kādas pie šķirzutnēm
novērojamas nārsta laikā, viņas spēj lielākā vai mazākā

mērā arī apzinīgi mainīt savu krāsu. Arī viņām daba

piešķīrusi kustīgas krāsvielas šūniņas. Leid i g s gri-

bēja uzgleznot kādu lieliskā kāzu uzvalkā saposušos lielo

šķirzutņu tēviņu, un tā kā šis savā ērtajā traukā negri-

bēja stāvēt mierā, pētnieks to novietoja mazākā. Tad

viņam, par lielu pārsteigumu, bij jāredz, ka bailīgi pel-
došais tēviņš gluži tādā pat apgaismojumā nebij vairs tik

spilgts; krāsa bij palikusi jūtami nespodrāka. Kad dzīv-

nieciņu novietoja agrākajā ērtajā un ūdensaugiem rotā-

tājā mājoklī, viņa uzbudinājums pamazām norima un

apmēram pēc pusstundas viņš bij atkal atguvis savu spilg-
tumu. Bet Leid i g s dabūja pieredzēt vēl uzkrītošāku

krāsu maiņu. Visas tās šķirzutnes. ko viņš turēja sagū-
stītas vēsākās telpās, ievērojami atšķīrās no siltākās tel-

pās turētām: pirmās bij daudz gaišākas. Kad Leidīgs gri-
bēja dažas no pirmām, kam uz gaišā šiferpelēkā pamata
bij lieli, skaidri norobežoti plankumi, nozīmēt un tādēļ li-

ka ienest kurinātā istabā, krāsa pārmainījās: gaišais ši-

ferpelēkums pārvērtās tumšā šiferzilumā; sākumā tik

spilgtie ādasbrūnie plankumi pazuda, īsi sakot, dzīvnieki

dabūja pavisam citu krāsu. Uzbudinājums, bailes, aug-

stākā vai zemākā temperatūra atstāj uz viņiem iespaidu.
No silto zemju šķirzutnēm mūsējās atšķiras tikai ar ma-

zāk košām krāsām.

Velkas šķirzutnes pavasarī ik pēc divi līdz astoņām
dienām, pēc pārošanās retāk. Uzvalka maiņa tās tomēr

visai nodarbina, kaut gan tā norisinās ļoti ātri, pirms
tam viņas ir kūtras un sabozušās. Tuvojoties šim laikam,
āda kļūst tumša un nekoša, jo tā nolobās pamazām vien;
jādomā, ka no tam ceļas dzīvniekam nepatīkama sajūta.
Kad pienācis īstais acumirklis, dzīvnieks lūko ar priekš-
kāju palīdzību ādā pie žokļiem izplēst caurumu un nomauc

tad galvas ādu pār purniņu nost. saraujas te uz labo. te

kreiso pusi un bieži purinās. Turpinādams ķermeni locīt
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un ar priekškājām strādādams, dzīvnieks tā pamazām ādu

novelk. Kad priekškājas ir jau viņš grozās un

kratās tik spēcīgi, ka āda jau sākumā sakrokājusies, pār-

maucas pāri astes galam; tad dzīvnieks to saņem mutē

aiz tukšā gala un novelkas pavisam; tā kā novelk kreklu.

Visa pārģērbšanās bieži nevelkas vairāk par stundu, bet

ir arī reizes, kad tā prasa divi un vairāk stundas un tad

nokausē šķirzutni pavisam. Ir reizes, kad pārējie palīdz
vienai nomaukties, norij arī sakampto ādu un pēc to ne-

sagremotu lielām pūlēm izvada ārā. Gadās, ka savīkšķī-
tais norītais kamols tiem karājas no tūpļa ārā un velkas

pakaļ. Ja viss veicas labi un norit bez traucējumiem, no-

mauktā ādā izskatās ļoti glīti; tā ir vienkārši apgriezta,
bet nav saplosīta, un pat katrs pirkstiņš ir vesels. Tikai

acu vietās redzami divi caurumi.

Parastos apstākļos šķirzutnes neizdod nevienu skaņu,
bet mēmas tās nav. Ja tās aiztiek par strauju un ciešāki

saspiež, viņas izdod gaišu kviecošu toni. Bet viņu balss

dzirdama arī brīvībā pārošanās laikā, un tā izklausās tik

līdzīga krupja balsij, ka būs droši vien ne vienu vien reizi

noturēta par viņa balsi.

Gūstā turētu šķirzutņu dzīvi aprakstījis Glāzers

(Glaser) tik labi, kā neviens ne priekš, ne pēc viņa. Pēc

Glazera novērojumiem, šie dzīvnieki nav nekādā ziņā
izvēlīgi un tos var bez sevišķām grūtībām turēt vienkāršā

akvārijā. Te viņas vienmēr sagādā skatītājam baudu. Vi-

ņas ir neparasti ēdelīgas, un tāpēc ja ar viņām daudz no-

dodas, tas ir, bagātīgi baro, tās pieron pie cilvēka ātri.

Ja viņām tuvojas, tās sēd ūdens dibenā un skatās kā suņi
stīvi uz katru tuvojošos cilvēku, gaidīdami barību. Pir-

majā laikā pēc sagūstīšanas viņas ir biklas un tramīgas,
vienmēr turas noslēpušās un tikai ik pa desmit minūtēm

parādās ūdens virspusē ievilkt gaisu, bet tad atkal steig-
šus vien pazūd paslēptuvēs. Ja nu tomēr bads tās reiz no

turienes izdzinis un viņām dota iespēja to apmierināt, tās

drīz paliek gudras un rāmas un beidzot tā pieron, ka stai-

gā cauru dienu brīvi pa trauka dibenu apkārt, ziņkārīgi
raudzīdamās, un gaidīdamas, vai negadīsies kāds kumoss.
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Acis ir mazas, un pie alu un aku tumsas pieradusē šķir-

zutne redz slikti. Ir viņas diezgan nevarīgas ari medīju-

mu ķerot un rijot, mētā galvu uz vienu un otru pusi, lai

priekšmetu dabūtu dziļāk mutē, rij ar grūtībām, galvu

raustīdamas', priekškājām atspērušās vai arī tām kramp-

jaini raustoties. Arvien viņas nožāvājas vārdā pilnā zi-

ņā un vispāri var noderēt par kūtrības un nevarības pa-

raugu. Tāpēc viņas arī ēd visu ko. Mazas beigtas zivti-

ņas, ko pasniedz, viņas sakampj un norij ar lielu kāri, tā-

pat pievāc baltmaizes drupatiņas, jēlas gaļas sloksnītes un

visu citu. Pa ziemu tādēļ tās viegli uzturamas siltā istabā.

Baidīdamās no lielākajām šķirzutnēm, sīkākās sugas

un tāpat arī tās pašas sugas jaunie un pelēkdzeltenās ma-

zās šķirzutnes turas pastāvīgi noslēpušās. Glazers

kādu rītu dabūja redzēt, kā kāda vidēji liela melnā šķir-
zutne ierīja kādu sava paša dzimuma pārstāvi līdz pat

galvai un priekškājām; pētnieks ar spieķīti negantnieci

paviļāja, piespieda pie sienas un panāca, ka viņa savu no-

rīto radinieci atkal atrija atpakaļ. Tā bij ietīta bālganās
putās un pusdzīva, bet drīz atspirga un pēc pāris dienām

noēda ar lielāko apetīti paslēptuvē pasniegtās mušas, kā

kad nekad nekas viņai nebūtu kaitējis. Kādu pusduci ma-

zu, jaunu melno trīs centimetrus garo šķirzutņu vecā šķir-
zutne notiesāja drīz vien, un tāpat Glazers dabūja arī

redzēt, ka lielās šķirzutnes norija jaunās, pie viņām ie-

liktās mazās šķirzutnes. Turēt lielās šķirzutnes sabiedrī-

bā vēl arī citas šķirzutnes nav nemaz iespējams.

Ļoti patīkama nodarbošanās ir šķirzutņu ēdināšana

ar sliekām. Tad viņas, lai gan ar mušām gadās tāpat, kož,

saķer viena otrai aiz kājām un iekaisušas saceļas un rau-

sta vienu otru uz savu pusi, katra, kamēr atlaižas vaļā.
Uzvarētājs atgriežas pie laupījuma un saņem to kā sa-

vas uzvaras balvu. Ļoti bieži gadās, ka kamēr divi lielas

šķirzutnes lūko laupījumu viena otrai noņemt, ieronas tre-

šais, proti, zaļā varde, kas dzīvo turpat, un veicīgi ar vie-

nu lēcienu noņem nevarīgajiem puskailajiem zeļļiem kumo-

su no deguna gala. Tā kā šķirzutnes slikti redz, bieži vien

iznāk ar kādu kociņu laupījumu viņām parādīt. Tad vi-
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ņas iekožas bieži irbuļa galā un tās var pacelt gaisā. G1 a-

zeram bij izdevība vairākas reizes kā lielā

šķirzutne izplēsa no vāciņiem dīķa un šķīvju gliemenes.

Šie dzīvnieki, izbāzuši tāļu no mājiņas savu melno ķer-

meņa priekšdaļu, locīdamies peld pa ūdeni apkārt, meklē-

dami augus vai arī tāpat locīdamies rāpo pa augu. Te vi-

ņi satiekas ar kādu izbadējušos šķirzutni, kas meklē lau-

pījumu un šos vēl kūtrākos un nevarīgākos radīju-

mus sakampj uz reizi, lai ar cik neizveicīgas tās būtu dzī-

vu radījumu gūstīšanā, un galvu uz visām pusēm grozī-

damas, izrauj gliemenes no mājiņas un norij. Droši zi-

nāms, ka līdz ar jaunākiem un mazākiem sava paša dzi-

muma locekļiem gliemji ir tā barība, no kā dīķos, lāmās

un grāvjos, šķirzutnes pārtiek visvairāk, kamēr uz saus-

zemes zem akmeņiem, alās un nakts medību gājienos vi-

ņas vairāk medī pelēkos tīruma gliemjus un sliekas. G 1 a-

ze r a gūstekņi, lielās šķirzutnes, karstās suņu dienas

pavadīja ievilkušās bims akmens saliņā pilnīgā vientulībā

un vienaldzībā. Tikai, kad laiks bij palicis ievērojami

vēsāks, viņas atkal parādījās un prasīja ēst. Tad viņām

sevišķi garšoja lielās, bieži dzīvokļos sastopamās dubļu
mušas. Turpretim kādu lielu spārnotu sieviešu kār-

tas skudru, ko Glazers vienai šķirzutnei piesvieda, tā

vairākreiz atrij a atpakaļ, un beidzot neaiztika vairs ne-

maz, lai ar' muša gulēja ķepurodamās priekšā. Pēc G1 a-

zera novērojumiem šķirzutnes labprāt neēd arī izkaltē-

tās skudru kūniņas. ar kurām ziemu baro zelta zivtiņas
un abiniekus. Sīkākās šķirzutnes izturās ūdenī galvenos
vilcienos tāpat kā lielā.

šķirzutnes ir tās, ar kurām izdarīti dažādi mēģināju-
mi par dzīvības sīkstumu un locekļu ataugšanu. Jau ag-

rāk bij novērots, ka viņas ļoti nejūtīgas pret laika mai-

ņām, bij zināms, cik sīksti viņas turas pretī karstuma vai

aukstuma nelabvēlīgajam iespaidam; bij arī zināms, ka

nogrieztie locekļi viņām atkal ataug, un ta viņas pašas pa-

vedināja uz domām, noteikt, cik tad īsti dzīva šķirzutne
spēj panest un veikt. Spalancani (Spallanzani) un

Blumenbachs bij tie, kas sagādāja šķirzutnei mo-



209

cekļa spīdumu ap galvu, nogriezdami viņām kājas, izņem-
dami acis un citādi viņas sakropļodami.

Šie mēģinājumi pierādīja, ka visi locekļi ataug no

jauna un ataug turklāt brīnišķi pilnīgi, jo neronas vis

kaut kādi stuburi, bet īsti locekļi ar visiem kauliem un lo-

cītavām. Nogriestās astes vietā rodas jauna ar skrieme-

ļiem un tikpat gara kā agrākā; nogrieztās kājas ataug ar

visiem kauliem; pat žokļi pieaug no jauna. Spalancani

piespieda īsavām šķirzutnēm triju mēnešu laikā attīstīt

687 kaulus. B1 umenba c h s nogrieza kādai šķirzutnei
četras piektdaļas acs un piedzīvoja, ka dzīvnieks desmit

mēnešu laikā tika pie jaunas, kas sastāvēja no acs ābola

ar radzeni, varavīksneni, lēcu un no pirmās acs atšķīrās
vienīgi ar to, ka bij drusku mazāka.

*

„Meksikas pilsētas tuvumā", tā stāsta vecais Her-

nandecs (Hernandez), „ir kāda jūras zivju suga, ar

mīkstu ādu un četrām kājām, kā tas ķirzakām ir, sprīdi

gara un vienu collu resna; viņu sauc akso 1 o 11 s. Galva

zema un liela; pirksti kā vardēm. Krāsa melna un brū-

niem traipiem. Dzīvnieks vārdu dabūjis no sava nepa-

rastā un jocīgā izskata. Gaļa atgādina zuti, ir veselīga,
garda un to ēd ceptu, sautētu un vārītu." šīm ziņām ne-

viens ilgāku laiku nepiegrieza nekādas vērības, kamēr

dzīvnieks, ko tik labi bij aprakstījis jau minētais, savā

ziņā lieliskais, novērotājs, nonāca Anglijā, un kļuva pa-

zīstams zinātnieku pasaulei. Sīkāku aprakstu par ak-

salotlu devis Xi v j ē (Cuvier), pēc diviemAleksandra

fon Humbolta (Humboldt) atvestiem eksemplāriem
no Meksikas, šie bij sauszemes salamandru lielumā un

izskatījās pēc šķirzutnes kāpuriem, par kādiem Hu m-

bo 11sunKi v j ē viņus arī noturēja. Pēc šiem divi pir-

majiem gabaliem Eiropā nonāca vēl daudzi citi, un visi

līdzinājās aprakstītajiem. Tāpēc domāja, ka šī kāpuru

stadija ir galīgais minēto dzīvnieku veids, vēl jo sevišķi
tādēļ, ka arī astainajiem abiniekiem nebij tad vēl pazīsta-
mas citas stadijas. Tāpat Xiv j ē piekrita, ka aksalotls
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ir žaunu abinieks, tomēr pietiekoši pastrīpodams savas

šaubas un atvainodamies tādiem vārdiem: „Esmu spiests
aksalotlu ierindot pie dzīvniekiem ar paliekošām žaunām,

jo tik daudzi liecinieki apgalvo, ka viņām tās nenozūdot."

Tādas ziņas bij par aksalotlu 1865. gadā. Viens otrs

dabas pētnieks izturējās līdzīgi Kivjē; tā, kaut gan

Bīr ds (Baird) teica, ka aksalotlam esot pārāk skaidri

uzspiests kāpura zīmogs, lai varētu par to vēl šaubīties un

ka ja nav vēl atrasts pilnīgi attīstījies dzīvnieks, tas nav

nekāds pierādījums, ka tāds nevarētu būt, bija tomēr citi,
kas nemaz nešaubījās un noteikti apgalvoja, ka pamatīgi

pētījumi esot pierādījuši, ka aksalotls tālāk nepārvēršas.
Tādam uzskatam par labu nāca arī tās, kaut gan trūcīgās

ziņas, kas pa to starpu bij savāktas par savvaļas dzīvi.

Pēc visām ziņām, arī pēc Sosīra (Saussure) jaunākiem

ziņojumiem, aksalotls nekad Meksikā neesot citādā stā-

voklī atrasts, tāpat neesot atrasts arī neviens tritons jū-

ras tuvumā, kurpretim aksalotls esot tik parasts, ka to

tūkstošiem pārdodot tirgū kā pārtikas produktu.

Tad kādu dienu Parīzes aklimatizācijas dārzs saņē-
ma sešus dzīvus aksalotlus, piecus tēviņus un vienu mā-

tīti, kurus nodeva Parīzes Botāniskā dārza bagātajai rā-

puļu un abinieku nodaļai. Dzīvnieki bij jau gadu nodzī-

vojuši, piemērotos traukos, bij ēduši un Izturējušies kā

īsti tritoni, kad piepēži 18. februārī 1865. gadā bij novē-

rojams pie viņiem liels uzbudinājums. Kā tēviņiem, tā

arī mātītei manāmi sapampa tūpļa apkārtne, un pirmie,
dzīdamies mātītei kaislīgi pakaļ, izlaida sēklu ūdenī. Tū-

liņ otrā dienā mātīte sāka dēt olas, un gluži tāpat, kā to

dara tritoni; darbs tika nodarīts vienā dienā. Pēc se-

šām nedēļām viss atkārtojās par jaunu. D i m c r i 1 s (Du-

meril) abas reizes lika tos augus, pie kā olas bij ķērušās,
novietot atsevišķos traukos. Izrādījās, ka gandrīz visas

olas bij apaugļotas. Pēc divdesmit astoņām līdz trīsdesmit

dienām no olām iznāca kāpuri. Papriekšu attīstījās

nas, dažas dienas vēlāk radās mutes plaisa un dzīvnieciņi
sāka kāri kamstīt ūdenī peldošos kukaiņus. Tagad nu at-
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tīstība gāja savu parasto gaitu. Septembra sākumā jau-
nie bij jau gandrīz tikpat lieli kā vecāki.

Septembra vidū pie viena no jaunajiem bij ieraugāma

ļoti uzkrītoša pārvērtība, žaunu zari, muguras kroka un

aste saruka, galvas veids mazliet pārmainījās un uz ādas

tumšās pamatkrāsas sāka rasties lielā skaitā dzeltenbalti

plankumi. Divdesmit astotajā septembrī tas pats notikās

ar otru no jaunajiem, septītajā oktobrī ar trešo, desmita-

jā ar ceturto. Visi trīs pārvērtās pilnīgi attīstītos dzīv-

niekos tādā pat veidā kā citi astainie abinieki: no viņiem
iznāca tritoni, un tā Xiv j ē un Humbo11a uzskati bij

pierādīti.
Vienam no pirmajiem mēģinājumiem, ko D i m c r i 1 s

izdarīja, vajadzēja, noskaidrot, vai iespējams patvaļīgi
attīstību paātrināt, vai nē. No sākuma viņš nogrieza pa
žaunu zariņam vienā pusē, tad tāpat arī otrā pusē un

pārliecinājās, ka šie veidojumi ataug, atkārtoja mēģinā-
jumu ar to pašu dzīvnieku, un nāca pie slēdziena, ka žau-

nas tam pašam dzīvniekam var atjaunoties piecas līdz se-

šas reizes, un kāpuru tas neapdraud. Daži mēģinājuma
dzīvnieki gan arī beidzot pārvērtās, bet grūti pieņemt, ka

tas būtu no žaunu sakropļošanas.
Ko D i m cr i 1 s panāca tikai pa daļai vai arī nemaz,

tas izdevās Predburgā, Bresgau'ā kādai fon šovēna

(Chauvin) jaunkundzei, kas speciālistu aprindās ļoti labi

pazīstama un slavena ar saviem rūpīgajiem kukaiņu no-

vērojumiem. Veismanam (Weismann) bij ienākušas

prātā domas, vai nebūtu iespējams aksalotlus, kopā un par

sevi, vismaz daļu, spaidu kārtā pārvērst, ja tos turētu tā-

dos apstākļos, kur žaunu lietošana viņiem apgrūtināta,
plaušu turpretim nē, tā tad sākot ar zināmu attīstības pa-

kāpi likt viņiem dzīvot pa pusei sausumā. Minētais zi-

nātnieks bij jau kaut ko darījis šī jautājuma noskaidro-

šanai, bet bez panākumiem un, kā viņš drīz dabūja pārlie-
cināties, tādēļ, ka tas prasa mēnešiem ilgu visrūpīgāko
dzīvnieku novērošanu un kopšanu. Fon šovēna jaun-
kundze turpināja viņa mēģinājumus un izvēlējās šim no-

lūkam piecus, apmēram dienas astoņas vecus, aksolotla kā-
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pūrus, kas vienīgi bij palikuši pie dzīvības no divpadsmit

viņai apgādātiem. levērojot šo dzīvnieku ārkārtīgo glez-

numu, tā jaunkundze raksta, ūdens īpašībām un tempera-

tūrai, barības veidam un daudzumam ir vislielākais ie-

spaids, īpari sākumā, un šinī ziņā nevar vien nekad būt

pietiekoši uzmanīgs. Dzīvnieciņus viņa turēja ūdenī ar

pastāvīgi vienādu temperatūru kādā stikla traukā, kam

bij centimetru trīsdesmit caurmērā, un ēdināja no sāku-

ma ar dafnijām un vēlāk bagātīgi arī ar lielākiem ūdens

dzīvniekiem. Kāpuri auga teicami. Jau jūnija sākumā

spēcīgākajiem sāka parādīties priekškāju aizmetņi, devītā

jūMjā arī pakaļkāju. Novembra sākumā kopēja sāka ie-

vērot, ka viens no aksolotliem pastāvīgi uzturējās ūdens

virspusē, un tas viņai lika domāt, ka pienācis īstais laiks

viņu sagatavot pārvērtībai. Tā viņu tad galu galā pirmā
novembrī pārvietoja citā, 'ievērojami lielākā stikla traukā

ar seklu dibenu, kas bij tā novietots un ar ūdeni pildīts,
ka dzīvnieks zem ūdens varēja panirt tikai vienā vietā,
kamēr pa dibenu rāpojot viņam bij vienmēr jānāk mazāk

vai vairāk sakarā ar gaisu. Nākošās dienās ūdens dau-

dzumu pakāpeniski vienmēr samazināja, un šinī laikā pie
dzīvnieka sāka parādītiesl pirmās pārgrozības, žaunas sā-

ka sarukt un kāpurs centās sasniegt seklākās vietas. Ce-

turtā novembrī viņš atstāja ūdeni pavisam un ielīda mit-

rās sūnās, kas bij novietotas seklākā vietā uz smilšu kār-

tas. Tagad nu norisinājās pirmā ādas mešana. Starp pir-
mo un ceturto novembri arī āriene stipri pārveidojās.
Žaunu lapas saruka gandrīz pavisam, muguras ķemme
izzuda galīgi, un platā aste pieņēma apaļāku izskatu.

Brūngani pelēkā ķermeņa krāsa pārgāja pamazām vien

melnīgsnējā; retie un sākumā neskaidrie baltie plankumi

palika arvien skaidrāki un spilgtāki. Ceturtā novembrī,

kas aksolotls no ūdens izrāpās, žaunu spraugas bij vēl va-

ļā, bet tad tās pamazām aizvērās un jau pēc astoņām die-

nām nebij vairs saskatāmas, jo tām bij pāraugusi āda

pāri. No pārējiem kāpuriem arī jau novembra beigās
trīs izrādījās tikpat spēcīgi attīstījušies kā pirmais to-

reiz, un minētā dāma domāja, ka nu arī šiem pienācis



213

laiks attīstības paātrināšanai; viņus novietoja attiecīgos

apstākļos. Viens arī tiešām tūliņ pārvērtās tāpat kā pir-

mais, pārējie lēnāk, šie nemeklēja tik bieži seklākās vie-

tas un vispār nekad nepalika tik ilgi gaisā, tā kā aizte-

cēja janvāra lielākā puse, iekams viņi pārgāja uz sausu-

mu. Tomēr žaunu lapu sakalšana nevilkās nemaz ilgāk kā

iepriekšējiem. Arī ādu viņi nometa, tikko bija atstājuši
ūdeni. Beidzamais aksolotls, kas jau no paša sākuma iz-

skatījās vājāks par citiem un augumā palika tiem ievēro-

jami pakaļ, tālākā attīstībā novirzījās vēl vairāk kā abi

pēdīgi minētie. Lai varētu iznākt no ūdens, viņam četru

dienu vietā bij vajadzīgas četrpadsmit. Viņa gleznums
un vājā veselība padarīja viņu, saprotams, daudz jūtīgā-
ku pret visiem ārējiem iespaidiem. Ja viņu atstāja gaisā
par ilgu, krāsa palika gaišāka, un no viņa nāca īpatnēja

smaka, līdzīga tai, kādu izplata salamandras, ja tās nobi-

jušās vai kaut kā apdraudētas. Ja viņu tad tūliņ atkal

novietoja ūdenī, viņš uz vietas ienira un tad pamazām

atkal atķeipa. Bet žaunas tad vienmēr izplauka par jau-
nu. Mēģinājumu atkārtoja, un sekas bij arvien tās pašas,
no kā var spriest, ka ar pārāk stipru spiedienu uz attīstī-

bu, nolūkā to paātrināt, var panākt gluži pretēju, pat
nāvi.

Dibinoties uz saviem novērojumiem, fon šovēna

jaunkundze taisa sekošos slēdzienus: aksolotlu kāpuri lie-

lākā daļa, ja ne visi, attīstās līdz beigām, ja tie no olas iz-

nākuši veseli, ir pareizi baroti un nostādīti tādos apstāk-

ļos, kas tos spiež elpot virs ūdens.

Pateicotie ārkārtīgajai aksolotlu vaislībai, kur vienā

pašā Parīzē botāniskā dārzā divu gadu un deviņu mēnešu

laikā tie izdēja 3300 olu, šī tritona kāpurs ir no tā laika

nonācis daudziem rokās. Savā laikā arī man viņi bij, bet

būdams pārmērīgi aizņemts ar daudz ko citu, neesmu pa-

spējis par viņiem ko uzrakstīt, tāpēc par viņu izturēšanos

gūstā minēšu Rēriga (Rohrig) piezīmes, jo domāju,
ka drīkstu tiem piekrist visā pilnībā. Dienu aksolotla

kāpuri rāpo kūtri apkārt pa dibenu, bet ja viņiem gadās
kais svešāds ceļā, tad bēg tādā steigā, ka stipri vien at-
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sitas pret akmeņiem un stikla trauka sienām. Nakti viņi

karājas pieķērušies pie kāda auga, tuvu ūdens spogulim,

jādomā, lai vieglāk tiktu pie gaisa, jo viņi, lai gan elpo
žaunām ūdeni, bieži vien parādās virs ūdens un ieņem gai-

su tik strauji, ka brīžam atskan īsts troksnis; gaisu ie-

ņēmuši, viņi tāpat kā mūsu tritoni zibeņātrumā pagrie-

žas ar galvu uz leju. Ikkatru dzīvu radību, ko spēj pie-
varēt un norīt, viņi uzskata par savu laupījumu; ir tikpat

rijīgi kā mūsu tritoni, bet norīt tik Melus kumosus kā, pie-

mēram, lielā šķirzutne, viņi nevar, citādi gan ņem pretī

visu, sliekas, sīkus vēžveidīgos, piem., ūdensblusas, skudru

kūniņas. sīkus zemes tārpus, slaidos kurkulēnus, mazās

vardītes un 1.1. Ja tādu nav, tad istabā var barot ar jēlu

gaļu, kas sagriezta garās tārpveida slejās. Pasniegto ba-

rību aksolotls papriekš mazliet sakožļā un tad norij. Nār-

sta laikā, kas pie mums, kā liekas, nav atkarīgs no gada

laikiem, tēviņš savu sēklu izlaiž konaveidīgiem piķiem,
kam pamats sastāv no recekļainas masas un galotnē sēk-

las pavedieni. Kona galotne pēc dažām dienām atveras,
sēklas pavedieni kļūst brīvi un izklīst pa ūdeni; tagad nu

mātīte dēj savas olas, kas ūdenī nāk sakaros ar sēklu pa-
vedieniem. Skatoties pēc temperatūras, dīglīši pārrauj
olas plēvi un uzsāk vecākiem kāpuriem līdzīgu dzīvi, kam

viņi līdzinās jau no paša sākuma kā krāsā, tā izskatā.

Pēc tam, kad bij neapgāžami pierādīts, ka aksolotls

nav nekas cits kā kāda tritona kāpurs, varēja, tam arī ie-

rādīt vietu sistēmā. Dime r i 1 s (Dumeril) noteica viņu
par Ziemeļamērikā plaši izplatītās un sugām bagātās

šķērszobu tritonu (šķirzutņu) ģints piederīgo, šķēr s-

zobu tritoni (Amblvstoma) šaurākā nozīmē, ir gan
slaidi, gan vairāk vai mazāk drukni veidoti dzīvnieki, glu-
du ādu, parasti ar aussdziedzeru grupu, kas gan bieži stip-
ri izkaisīti; viduklis, pateicoties īpašām stāvām ādas kro-

kām, izskatās gredzenots, aste resna, pie pamata gandrīz
pilnīgi apaļa, bet tālāk mazāk vai vairāk plakana, galā
diezgan smaila un nekad nav ar ādas krokām. Priekš-

kājām četri, pakaļkājām pieci brīvi pirksti. Augšlēju
zobi sakārtoti divi vai nu taisnās, vai mazliet lokā liektās
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šķērsrindās. Mēle liela, olveidīga un pieaugusi visā ga-

rumā pie mutes apakšas, tā kā izņemot dibenmaiu, tai

tikai vēl gar sāniem paliek šaura brīva maliņa. Pēc tam,
kad aksolotls bij noteikts, viņš dabūja gatavā dzīvnieka

vārdu (Amblvstoma mexieanum).

„Līdz ar Dieva vārda neapgāžamo liecību mums ir vēl

arī daudz citu seno vispārīgo un briesmīgo grēku plūdu

liecinieku; daudzās zemēs, pilsēti, ciemi, kalni, ielejas, ak-

meņu lauztuves, mālu bedres. Neskaitāmi augi, zivis,

četrkājaini dzīvnieki, kukaiņi, gliemenes, gliemeži; bet no

cilvēka, kas toreiz gājis bojā, līdz šim atrasts ļoti maz pa-

lieku. Tie peldēja beigti pa ūdens virsu, sapuva un

kauli, kas šur un tur atrodami, nedod liecību, ka tie būtu

cilvēka kauli, šī kokā grieztā bilde, kas redzama mācītiem

un nemācītiem ko pārdomāt, ir viens no visdrošajiem grē-
ku plūdu lieciniekiem, par kuru nav šaubīšanās; redzam

nevien dažas Lineament, no kurām bagātā un ražīgā

iedomu spēja var radīt ko cilvēkam līdzīgu, bet te atro-

dam aridizan pilnīgu vienādību ar cilvēka kaulu ģindeni,
pilnīgi vienādus un arīdzan vienu akmenī (no tām

Oningas laustuvēm) gremdētu kāju; aridzan tās mīkstās

daļas ir palikušas i n Natūra un starp tiem citiem

akmeņiem itin viegli pazīstamas, šo cilvēku, kam kapa
piemineklis vecāks un drošāks kā romiešu, grieķu, arī

ēģiptiešu un citiem orienta monumentiem, redzam no

priekšas."

šiem vārdiem paskaidrots kāds nobildējums, ko Jo-

hanns Jēkabs Šeichcers (Scheuchzer), medicinas

doktors un daudzu zinātnisku biedrību loceklis bija atzinis

par vajadzīgu pievienot kādam 1726. g. iznākušam traktā-

tam ~H o m o d i 1 v v i i testi s", lai katrs pats varētu

savām acīm pārliecināties par viņa vārdu pareizību. Pēc

kādas citas vietas, kas sākas vārdiem:

„Ak, vecā pasaul's bērna kaulu būda sērā,
Dar' tā. lai sirds un prāts ņem grēkus vērā",

un satur varbūt vēl daudz skaista un pamācoša, ja arī
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tās nolūks, mīkstināt pasaules bērnu sirdis un prātu, pa-

visam nebūtu 'sasniegts, es nomeklējos par velti. Jo

„H om o di tuvi i test i s" bij lemts tikai īsu laiku

~mācītos un nemācītos" vadīt uz svētīgām pārdomām, un

jaunais pasaules bērns Xi v j ē (Ouvier) tam pilnīgi lau-

pīja viņa cilvēcību un pārakmeņoto „vecā pasaules bērna

kaulu būdu" noteica par kādas jaunterciarā laikmeta šķir-
zutnes kauliem, šo šķiirzutni, ko agrāko laiku zinātnieki

nosaukuši Andrias Scheuchceri, varam likt zivju
tritonu (Ichthvoidea) rindai priekšā, kur viņa arī pieder.

šiem dzīvniekiem, šķiras otrai dzimtai, duras acīs

locekļu vājumsl,salīdzinot ar ķermeņa garumu, un priekš-

un pakaļkāju lielais atstatums vienai no otras, kas ir gan

labi attīstījušās, tomēr iešanai gandrīz neder un patie-
sībā netiek arī šim nolūkam diezko lietotas. Tikpat nepil-

nīgas ir arī maņas. Acu vai nu nav pavisam, vai arī tās

nesamērīgi mazas, acu plakstiņu vai nu neredz nemaz,

vai arī tikai ārkārtīgi īsa ādas kroka izpilda to vietu.

Mēlei svabads tikai pats galiņš. Lielākai daļai sugu bez

tam vēl kaklam sānos vai nu žaunu spraugas, vai žaunu

pušķi. Visi šai dzimtai piederīgie astainie abinieki dzīvo

tikai ūdenī un pa lielākai daļai elpo reizē plaušām un

žaunām.

Par vistuvāko radinieku minētajam jaunterciarā laik-

meta grēku plūdu lieciniekam varam uzskatīt milzu

salamandru (Megalobatrachus maximus, arī Crvpto-
branchus japonicus), vispār bezveidīgu, lempīgu, lielu ra-

dījumu 87—159 cm garumā, milzu salamandru

(Megalobatrachus) pārstāvi. Pieaugušai tai nav ārēji re-

dzama žaunu cauruma ;ir divi žaunu loki. Lielā, plakanā,

vispār ļoti platā galva ar strupu, apaļu purnu, īsais kakls

labi šaurāks par pakausi un vidukli, pēdējais plakans, vēl

platāks biezas, gareniskās vīles dēļ abējos sānos, aste, ap-

mēram divi piektdaļas ķermeņa garuma, ir īsa un pretēji
viduklim un galvai, plakana sāniski, tā kā iznāk plats
airis ar apaļu galu. Žokļi bruņoti ar ļoti sīkiem zobiņiem.
Āda mīksta un kārpaina. Virsas krāsa ir grūti notei-

cama nespodri gaišpelēkbrūna ar tumšākiem pubuļiem un
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plankumiem un uz leju pāriet melni plankumotā gaišpe-
lēkā krāsā. Jo lielāks dzīvnieks kļūst, jo negludāka, kār-

paināka, tumšāka un ar lielākiem plankumiem kļūst arī

viņam āda.

Šo lielāko tagadnes abinieku atrada Niponas salā Ja-

pānā F. f. Zībo 1 d s (Siebold) pag. gadu simteņa div-

desmitajos gados, bet par viņa dzīves veidu un vaisloša-

nos nevarēja neko tuvāku izzināt. Tikai labi vēlāk dzīv-

nieku atrada arī Vidusķīnais rietumdaļas kalnos. Japānā
to sauc par hacekoi, hancaki, hancake, hada-

kazu unango.

Šo dzīvnieku sastop vienmēr aukstos, strauji tekošos

ūdeņos, 200—600 m, bet pie Hidas robežām 1000—1500 m

virs jūras līmeņa. Še tas dzīvo mazos, skaidros avotu

strautiņos, tanīs vietās, kur tie, labi, ja trešdaļu metra

plati, šķērso kā apūdeņošanas grāvji zāļainas kalnu nokā-

ros un kur apskalotā krasta zāle pārkārdamās tos gandrīz

pavisam aizklāj, kā arī lejāk, kur šādiem grāvjiem sa-

plūstot kopā, radusies žigla, forelēm bagāta upīte, kuras

ūdeņi pārkārušos krūmu ēnā čalodami un urdzēdami ap-
skalo klinšu bluķus savā gultnē. Zem šādiem bluķiem un

krastu pacerēs uzturās vecākie dzīvnieki, kurpretim jau-
nākiem labāk patīk nelielie grāvji. Kā ļaudis stāsta, tad

kā vecie, tā arī jaunie atstājot savu dzīves vietu tikai

retumis un tad ar' vienīgi pa nakti un nekad neizkāpjot
uz sausuma. Tārpi un kukaiņi, zivis. un vardes noder

viņiem barībai.

Milzu salamandras ķer gan viņu garšīgās' gaļas dēļ,
kad tā izvārīta, ko japāņi un ķīnieši bez tam tura arī par

derīgu ārstniecībā, gan arī, lai ielaistu tās akās uzturēt

tīru ūdeni, gluži tāpat, kā pie mums to dara ar mūsu

pašu šķirzutnēm un bruņu rupučiem. Lielākās nogādā
Kioto, Osaka un Kobes pilsētās, kur tās bieži var redzēt

zvēru bodēs.

Tagad būs pagājuši apmēram divi simti piecpadsmit

gadu, kopš Valvazors ziņoja par to ievērojamo radī-

jumu, ko mēs tagad, sekodami oken a m, saucam par
prot c j v. Krainieši bij „Krainas hercogistes goda"
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autoram stāstījuši par pūķiem, kas reizēm iznākot no

zemes un radot nelaimes. Valvazors to lietu papētīja

un atrada, ka domātais pūķis ir ~mazs, sprīdi garš un

ķirzakai līdzīgs mūdzis, kas uzejams vienā otrā vietā lie-

lākā vai mazākā daudzumā". 1786. gadā mēs dabūjām no

Šteinberga zināt, ka 1751. gada plūdos zvejnieks
Zich c r 1 s (Sicherl) Uncas upē noķēris piecas nepazī-
stamas zivis, kas bijušas sniega baltas, sprīdi garas, bet

ar kājām. Pēc Šteinberga protejam piegriezis vērību

Skopo 1 i (Scopoli)", kuru darīja uzmanīgu Zittichas

zemnieki Kramā, un tas nogādāja vienu eksemplāru dabas

zinātniekam, Gurkas biskapam Sigmundam fon

Hochenvartam, no kā to dabūja Laurenti, kurš

ar viņu iepazīstināja mācīto pasauli, aprakstīdams un

nosaukdams šo dzīvnieku par Proteus anguineus. Laikam

gan no tiem pašiem avotiem arī šrei b c r s (Schreiber)

saņēmis to eksemplāru, ko tas 1800. gadā plaši apraksta.

Tagad ir zināmas jau ap sešdesmit atradņu.

Protc j s (Proteus anguineus) ir īpašas ģints (Pro-

teus) priekšstāvis un bez šaubām viens no brīnišķīgākiem
dzīvniekiem pasaulē, tādēļ, neskatoties uz to, ka viņš gan

nav visaugstāk attīstītais savas dzimtas loceklis, mēs viņu
tomēr liksim mūsu aprakstam pamatā. Ar savu garo

ķermeni viņš atgādina zuti, bet mazās, tālu stāvošās kā-

jas, kam priekšējām trīs un pakaļējām divi pirksti bez

nagiem, norāda uz viņa šķirzutnes dabu. Tikpat rakstu-

rīgas viņam arī mazās acis, kas pavisam paslēptas zem

ādas un no ārpuses nav nemaz redzamas, un līdakai lī-

dzīgais purns. ~Mutes griezums," saka Vaglers (Wag-
ler), „ir diezgan mazs. virsējā lūpa bieza un visā platumā
un garumā stāv pāri apakšžokļa malām; nāsis ir divi iega-
renas spraugas līdztekus augšlūpas malai. Kaklam katrā

pusē trīs īsi trīsžuburainu žaunu pušķi. Aste, salīdzinot

ar vidukļa garumu, īsa un pārvilkta ar tauku spuru. Ģin-
denis līdzīgs salamandras ģindenim, izņemot galvu, skrie-

meļu veidu un to skaitu, kas protejam mazāks, tāpat
ribu piedēkļu skaitu, kas protejam atkal lielāks. Proteja
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kuņģis nav nekas vairāk, kā paplašināts zarnas kanālis,
kas gandrīz taisni stiepjas no viena vēdera gala uz otru."

Lielākā daļa proteju ir baltdzeltenā vai gaišā gaļas

krāsā, kas gaisā vairāk vai mazāk mainās. Daži tad pa-
liek viscaur vienādi iesarkani, citi dabū tumšākus, parasti
zilganmelnus plankumus. Ir arī rāsas, kam uz melnīgsnē-
jā pamata zeltaini plankumi un tam līdzīgi. Pēc šre i -

ber a pamatkrāsa var mainīties visos iedomājamos to-

ņos no tīras vai netīras dzeltenbaltās uz iesarkani balto

vai gaļas krāsu un tālāk līdz violetai. Bieži vien uz pa-

matkrāsas redzami skaidrāki vai miglaināki lielāki vai

mazāki, dažreiz simmetriski, dažreiz nesimmetriski iedzel-

teni, iepelēki vai iesarkani punkti un plankumi, kas var

būt izkaisīti pār ķermeni biežāk vai retāk un dažreiz pa-
lielinās un saplūst kopā dūmakainos plankumos. Dzīvam

protejam žaunas gaiši asinssārtas; gaisā tās tomēr izbāl.

Garums var sasniegt centimetru trīsdesmit, bet parasti

gan ne vairāk kā divdesmit pieci.
Līdz šim protejs atrasts vienīgi tikai Krainas un Dal-

macijas apakšzemes ūdeņos, sevišķi Karsta kalnu alās

pie AdeisbergaSļ Magdalēnas grotē pie Oberalbas, dūk-

stīs pie Haasberga, pie Lazes, kuras tuvumā ieiet pazemē

jau augstāk minētā Uncas upe, kas par jaunu iznāk virs-

zemē tikai pie Oberlaibachas, pie tā saucamajiem Lai-

bachas purva Jūras logiem, ūn grāvjos, kam sakars ar

Laibachas upi. Vietējie iedzīvotāji, kas proteju, kā viņi
saka „cilvēka zivtiņu" vai „tumsas ūdens tārpu" labi pa-

zīst, jo viņa ķeršanu uzskata par savu ienākuma avotu,
stāsta, ka šie dzīvnieki kārtīgi atrodami dziļajos alu līčos,
un virszemes ūdeņos parādoties tikai pēc stiprām lietus

gāzēm, kas apakšzemes ūdens krātuves pārpilda un mūsu

abiniekus izmet laukā ar varu. Kaut gan protejs uzturās

tikai ūdenī, viņš dažreiz, pēc alu vadoņu nostāstiem, pēr-

konim atstājot ūdeni un tad rāpojot nevarīgi

pa mitrajām krasta sienām apkārt, kustēdamies līdzīgi
zutim.

Zemnieki tagad pēc katra stiprāka lietus gāziena pār-

meklē zināmas dūkstis, kur ūdens ieplūst no apakšas, vai
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arī apakšzemes strautu iztekas un zvejo izmestos prote-

jus, uzglabādami viņus, kamēr izdodas aizsūtīt; ar lāpu

palīdzību iespiežas arī to alu iekšienē, kurām tek cauri

upītes vai arī kur atrodas peļķes un, censdamies apgais-

mot ūdeni, ķer protejus dūkuriem vai vienkārši rokām.

Saķertos dzīvniekus uzglabā platkakla stikla traukos līdz

pusei ar ūdeni un pārklātās smalkiem tīkliņiem un tāpat

arī sūta.

Daudz interesentu un pētnieku turējuši protejus il-

gāku laiku, dažus pat sešus līdz astoņus gadus, vienkār-

šos baseinos, pat stikla traukos, un rūpīgi tos novērojuši.

Gūstekņi uzturas trauka dibenā izstiepušies un ilgāku
laiku uz vietas tikai reizēm paķepurojas ar kājām, lai pa-

kustētos uz priekšu. Dienu viņi guļ ļoti rāmi, ja trauks

atrodas tumšā vietā; turpretim ikviens saules stars pa-

dara tos nemierīgus, un viņi steidz, cik ātri spēdami, uz-

meklēt tumšāku vietiņu. Ja baseinā ūdeni reti maina,

viņi bieži uznāk virspusē ievilkt elpu un tam nolūkam iz-

pleš platu rīkli un reizē izlaiž no žaunām gaisa burbuļus;

turpretim, ja ūdens dziļāks vai arī to bieži maina, žau-

nas skābekli atšķir pietiekošā daudzumā. No ūdens iz-

ņemti, protēji neglābjami nobeidzas divu līdz četru stundu

laikā; tomēr, kā šreibers pārliecinājies, ļoti seklā

ūdenī viņus var gan uzturēt pie dzīvības, un tad palieli-
nās viņiem arī plaušas, bet ja viņus spiež palikt pastāvīgi

zem ūdens, tad atkal attīstās vairāk žaunas. Ir dažādi

mēģināts piespiest protejus pārvērsties, piemēram aiz-

sienot tiem žaunas, bet vienmēr bez panākumiem, tikai

nereti ar tādu varmācību tie ir gan nobeigti. Neskato-

ties uz to, man šķiet, ka izredzes uz pilnīgu dzīvnieku

pārveidošanos nav gluži bez cerībām; iespējams, ka

agrāk vai vēlāk kādreiz tomēr to panāks*).

Proteja maņām vajadzētu caurmērā būt vājām, bet

taisni tās, kuras turam par galīgi panīkušām, parāda pār-
steidzošas spējas. Dzīvnieks, piemēram, uz vietas mana,

*) Minēta cerība no ta laika nav vel piepildījusies. Akso-

lotlam proteju tā tad nevar pielīdzināt. Red,
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ja tam iesviež ēdamvielas, kā pa diegu piepeld tām klāt

un sakampj droši un noteikti, tā kā gribot negribot jāsāk
domāt un ticēt, ka oša un tauste viņam ļoti ievērojamas,

jo ka mazais punktiņš, paslēptā acs, būtu apbalvota ar

tik asu redzi, to nevar pielaist. Gūstā turētie ēd mazas

zivtiņas, tārpus un gliemjus, pēc Uelk c r a (VVelker)

novērojumiem sevišķi labprāt ūdensblusas, kas, kā zināms,
bieži sazarojušos ūdens augos dzīvo lielos daudzumos.

Divi no tikko minētā pētnieka audzēkņiem, kad tos iz-

traucēja, mēdza ātri peldēt apkārt vien gar sava stikla

trauka sienām, un viņu kopējam bij tā laime novērot, ka

viņi tad katrreiz piepeldēja barībai klāt un, neskatoties

uz dziļi ādā noglabātajām acīm, ar visu ātro peldēšanu to

saķēra, kampdami pa labi un kreisi. Nekad nevarēja no-

vērot, ka viņi būtu piegriezuši vērību kādam mierīgi gu-
lošam dzīvniekam. Ir proteji, kas stūrgalvīgi atsakās no

katras barības, bet dzīvo tomēr gadiem ilgi, ja tik viņus
arvien apgādā ar svaigu ūdeni, un nav īsti saprotams, no

kā viņi pārtiek. Viņu alās gan ir atrasti vairāki mazi

savādi dzīvnieciņi, kas noder tiem pārtikai, un par da-

žiem ir novērots, ka tie salauza sīku gliemežu vāciņus,
bet tomēr nebūt vēl nav visu vēlamo ziņu, ko un kā

viņi ēd.

Proteji ir turēti gadiem ilgi dučiem vienā kopējā
traukā, ir redzēti spēlējamies, bet nekad nav novērota

apiešanās. Alu virsvadonis Prelesnigs gan novēro-

jis, ka viņi dēj olas. „Es ņemu sev tās tiesības," tā

man tikko minētais vārdu pa vārdam raksta 1875. gada
maijā, ~darīt jums zināmu kaut ko, kas te vēl nebij ga-

dījies. Priekš trim nedēļām es noķēru Magdalēnas alā

pie Adelsberga divi protejus. Pagājušo piektdien es vi-

ņus izņēmu no bļodas, kur tie bij ielikti, un gribēju parādīt
dažiem alas apmeklētājiem. Sev par lielu brīnumu es

ieraudzīju četrdesmit olas. No sākuma es nemaz nesa-

pratu, ko tas nozīmē, jo olas izskatījās kā miežu graudi,
bet es tomēr paņēmu abus protejus un novietoju citā

traukā. Tomēr pa nakti bij atkal divpadsmit
olas. Otrā dienā es šīs olas novietoju pie abiem lielajiem



pirmajā traukā kopā ar pirmajām četrdesmit. Tagad nu

ap olām sāk rasties mazi tīkli, kā zirnekļa tīmekļi un

starp olām baltums. Es ikdienas pieleju pa mēram

ūdens, lai viņi nebūtuaizvienam taī pašā. Protejus es arā

neņemu un olas arī neaiztieku. Ūdeni nosmeļam no vir-

sas ļoti uzmanīgi un tad pielejam svaigu. Gribu redzēt,
vai tur kas iznāks." Pēc vienpadsmit dienām es saņēmu
no Prelesniga paziņojumu, ka 15. maijā izdētas atkal

četras un deviņpadsmitā vēl divi olas, kopā tā tad pavi-
sam piecdesmit astoņas. Dažas viņš aizsūtījis uz Vīni

izmeklēt. Pie pārējām viņš vēl dabūja redzēt, ka ar laiku

tās mazliet palielinājās, bet tad pamazām sapuva. Acīm

redzot, vai nu olas bij neapaugļotas, vai arī apstākļi un

kopšana bij bijusi tāda, kas olu attīstīšanos kavēja.
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Trešā šķira.

Tārpveidīgie abinieki (Gymnophiona).

Ja ir kādi abinieki, ko var pacelt ipašas

šķiras stāvoklis", saka Vāgl c r s (Wagler), ~tad, sapro-

tams, tie ir tārpveidīgie. Lai gan pēc izskata vēl īstas

čūskas vai pareizāk tārpi, jau viņu iekšējā organizācija
norāda uz viņu vardes dabu. Visiem tārpveidīgiem ir vie-

nādi, cauri, pie žokļu kaula iekšmalais piestiprināti, stipri,

konaveidīgi, ar galu atpakaļ, liekti zobi un visā platumā
un garumā pie zoda piestiprināta mēle, kas tā tad nav

izšaujama. Ārējās nāsis atrodas vai nu galvas sānos, vai

pašā augšā; acis vai nu nemaz nav vai arī tās galvas
āda tā apsedz, ka redzēšanai tās neder. Acīm priekšā
dažreiz mazs caurumiņš vai arī ievelkams un izstiepjams
tausteklis deguna tuvumā. Ausis, kā salamandrai, paslēp-
tas miesā. No plaušām palikusi tikai viena."

šīs tārpveidīgo šķiras nodibinātāja V ā g 1 c r a minē-

tās pazīmes der vēl šodien. Es gribētu vēl piemetināt, ka

skriemeļu skaits ārkārtīgi liels un var sniegties līdz simts

piecdesmit, tā kā pārvēršanās būs vēl nepilnīgāka, kā divi

iepriekšējām šķirām. Mazuļi izskatās jau no paša sākuma

līdzīgi vecākiem, starpība tikai tā, ka viņiem ārkārtīgi

mazas žaunas un nesniedzas ārā no žaunu spraugām, zaudē

tās agri un laikam gan nekad nedzīvo ūdenī, kā pārējie
abinieki. Pēc tam, kad žaunas nozudušas, attīstās viena

plauša, kā lielākai abinieku daļai, kurpretim otra, kā lie-

kas, vienmēr ir sarukusi. Tārpveidīgie abinieki sastopami
ekvatora zemēs Amērikā un Āfrikā, tāpat arī Āzijā, dzīvo

zemē līdzīgi sliekām, un tādēļ viņus ļoti grūti novērot.
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Kustība ir vai nu lēna rāpšanās vai peldēšana lokoties.

Barība ir dažādi tārpi un citādi sīki kustonīši, ar kuriem

kopā tie apēd arī augu daļas. Dažas sugas laiž pasaulē

dzīvus bērnus.

Šķiras pazīmes ir taī pašā laikā arī tās vienīgās dzim-

tas pazīmes, no kā šķira sastāv, atšķirība ģinšu starpā

niecīga. Sifonopām (Siphonops) iznīkušo acu priek-
šā atrodas pa mazai bedrītei un blakus degunam īsi tau-

stekļi, tārpveidīgiem šaurākā nozīmē jeb cecilijām

(Caecilia) pa bedrītei zem katras nāss; bez tam pēdējās

ģints sugām stipri garumā stiepts ķermenis.

Pie pirmās grupas pieder gredzenotā sifono-

p a (Siphonopa annulata). šis abinieks dzīvo Dienvid-

amērikā, un viņa ādā apmēram deviņdesmit gredzenvei-

dīgu krunku, krāsa melnīgsnēja, krunkās bālgana; otrās

grupas loceklis ir tārpveidīgā ccci 1 i j a (Caecilia

lumbricoidea), garumā centimetru 60 un nav resnāka par

krietnu tārpu; brūnganā krāsā un ar pietiekoši skaidriem

gredzeniem tikai ķermeņa astes daļā.

Par šo savādo radījumu dzīves veidu vēl maz kas

zināms, patiesībā tikai tas, ka viņi dzīvo zemē, līdzīgi
mūsu sliekām, un rokas te ar samērā lielāku spēku un

ātrumu. Kā Vīdas princis novērojis, pie ieejas
caurumiem viņi mēdzot zemi uzmest mazliet kaudzītē,

līdzīgi mūsu lauku pelēm. Tārpveidīgo ceciliju, vienīgo

savas ģints sugu, par ko princim izdevies ievākt kādas

ziņas, uz dienvidiem no Sertong dc Bahia viņš nav atradis.

~Arī man neizdevās," saka š om b v r k s (Schomburgk),

„izdibināt par šo abinieku no iedzimtajiem un krāsaina-

jiem neko vairāk, kā tikai to, ka viņš dzīvo zemē, īpaši
kādas skudru sugas pūznī. Ka tas tā ir, man vēlāk izde-

vās pašam novērot, un Ko 11m s (Collin) apgalvoja, ka

lūkodams no skudrām glābties, izjaucot un norokot viņu
pūžņus, tas arvien zem tiem atradis tārpveidīgo ceciliju.
Vai nu viņu pievelk siltums, vai savādā atmosfēra šinīs

pūžņos, vai arī abinieks, kas dzīvo zemē. meklē irdenāku

vietu šo pūžņu pamatos; īsi sakot, skudras to cieš, tas
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viņas uzmeklē un visi tad dzīvo kopā brālīgā saskaņā."
Gredzenotā sifonopa uzturas, kā čudi (Tschudi) saka, gal-
venā kārtā trīsdesmit līdz sešdesmit centimetri dziļi zemē

mitrās vietās, to sevišķi atrod pie zemes darbiem, piem.,

ceļus taisot, un brazilieši par velti no tās ļoti baidās.





Zivis.

Vispārējs skats uz zivju dzīvi.
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Zivis ir mugurkaulnieki, kas elpo vienmēr un gandrīz

tikai žaunām, šie nedaudzie vārdi izteic viņu būtību daudz

skaidrāk un noteiktāk, kā to spētu sīks un pamatīgs ārē-

jās un iekšējās ķermeņa uzbūves apraksts.
Zemes iedzīvotājam, kas pazīst tikai upes zivis, nevar

būt nekāda jēdziena par to izskata dažādību, kāda sasto-

pama spuraino, zvīņām klāto mugurkaulaino dzīvnieku

starpā, šaī ziņā zivis nestāv nevienai mugurkaula dzīvnie-

ku klasei pakaļ, bet var gan ar kuru katru sacensties. Zi-

nāms, visam lielam vairumam, tāpat kā parastajām ūdens

zivīm vārpstas veids; tomēr šī pamatforma pāriet visda-

žādākos uitos veidos, pat tādos, kas mūsu acīm izskatās

kā neglīti kankari. Ķermenis var izstiepties kā čūskai

vai tārpam, var būt saspiests no sāniem, ka izskatās kā

lenta, var arī gareniskā virzienā saīsināties un pieņemt

plakanas, stāvas ripas izskatu, var būt saspiests arī no

augšas pret apakšu, var izstiepties guļus virzienā un sā-

nos būt apbalvots vēl ar spārnveidīgām piedevām; dažas

daļas pagarinās, tā sakot, nesamērīgi, pazaudē katru iz-

skatu, savērpjas un sastrēmeļojas, citas saaug viena ar

otru kopā, citas pavisam izzūd. Nav arī otras mugurkaul-

nieku klases, kam būtu tik savādi neizprotami piedēkļi,
es gribēju teikt, piedevas pie normālās būvēsi kā zivīm.

Tāpat neviena cita klase nevar lepoties ar tik lielu daudz-

pusību locekļu un maņu sakārtojumā. Zivs ārējā tipiska

veida pazīme varētu būt tā, ka ķermenī gandrīz nevar iz-

šķirt atsevišķas daļas. Nekad galvu no vidukļa nenodala

kakls, tāpat arī aste tikai izņēmuma gadījumos noteikti at-

dalāma no vidukļa, parasti' turpretī kā astes daļa, tā arī

kakls saplūdis ar vidukli kopā. Runāt par kādiem locek-

ļiem, kā tas ir lielākai daļai pārējo mugurkaulaino, pie
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zivīm gandrīz nevar, lai gan spuras ir jāuzskata par šo

miesas daļu pārstāvjiem.
Šie gandrīz vai tikai zivīm raksturīgie skrimšļa vai

kaulu adatām atbalstītie un ar tām kustinātie ādas veido-

jumi vislabāk sadalāmi pēc novietojuma un sakārtojuma

pāra un nepāra spurās. Pāra spuras, kas atbilst pārējo

mugurkaulaino locekļiem, ir tomēr pavisam citādi ierīkotas

nekā šie, lai gan uzbūve tāpat staraina. Krūšu spuras,

kas gandrīz vienmēr atrodamas un normāli novietotas aiz

žaunām, viduklim katrā pusē, sastāv no trim pamatdaļām:
plecu joslas, dažādi divi rindās sakārtotās vidējās daļas
un mazu, velteņveidīgu gabaliņu vaiņaga, pie kuriem pie-
vienoti ar locītavām stari; vēdera spuras turpretī balstās

uz viena vien skriemeļa vai kaula gabala, kas vienkārši

atrodas muskuļos. Lielākai daļai zivju šīs spuras stāv zem

vēdera, apmēram ķermenim pret vidu, diezgan tuvu tūp-

lim, bet izņēmuma gadījumos tās var atrast arī priekšā
krūšu spurām pie rīkles, kāpēc tad arī zināmas zivis

apzīmē par krūšu un rīkles spuru zivīm. Nepāra spuras

paceļas mugurai pret vidu kā muguras, astes un tūpļa

spuras. Pirmās no tām var būt div- un pē-

dējās vismaz dubultotas, jo īpaši šo nepāra spuru skaitā,

novietojumā, Izskatā, uzbūvē un garumā valda vislielākā

dažādība. Stari nav mazāk dažādi kā spuras pašas, da-

žām zivīm no ragvielas, bez posmiem, mīksti un lokani,
citām adatai līdzīgi, kaulaini, posmaini, cieti un trausli,

dalīti, sašķeldroti un t. t. Visi savienojas ar locītavām

ar īpašiem kauliem ķermeņa vidus linijā starp lieliem

muskuļiem un tos kustina vājāki muskuļi.
Parastais zivs tērps sastāv no zvīņām ļoti dažādā iz-

skatā un būvē. šie zīmīgie veidojumi sakārtoti kārtīgās
un taisnās, gareniskās, šķērsām vai slīpi no muguras uz

vēderu ejošās rindās, bieži sedz viens otru kā dakstiņš
dakstiņu, bet nereti pieskaras viens otram tikai malām,

izplešas par lielām lubiņām, vairogiem un plāksnēm, vai

stāv katra par sevi, vai atstāj dažas vietas neapsegtas,
var būt niecīgi maziņi, un var arī nemaz nebūt. Skato-

ties pēc veida un sakārtojuma, izšķir: apaļās (cikloidās),



231

ķīļ- (ktenoidās) un emaljzvīņas (plakoidās). Pirmām,
visparastākām, virspusē redzam spirālveidīgus vienu otrā

pārejošus lokus, kas aptek vairāk vai mazāk pareizā riņķī
atpakaļ novietotu viduci, un tām līdz arī saredza-

mas izstarojošas strīpas; ktenoidās zvīņas atšķiras no

pirmējām ar to, ka pakaļmada tām ar dzelonīšiem, kas ir

vai nu kā bārkstis, vai arī kā uizstiprināti asumiņi; bei-

dzot emaljzvīņas jeb plakoidās zvīņas ir biezas,

cietas, ar skaidri atšķiramu kaula ķermenīti, virs

kura guļ caurspīdīga emaljas kārta. Ja šīs vispē-

dīgi minētās zvīņas palielinās, saduras malām un veido

bruņas, tās sauc kaula jeb bruņu zvīņas. Āda sastāv no

cietās īstās ādas kārtas un virsējās, lielāko tiesu staipīgās

gļotainās kārtas. Krāsviela novietota pa daļai īstajā ādā,

pa daļai starp to un virsējo; vienīgi zvīņu sudrabkrāsai ir

par iemeslu īpaši kristāli. Par krāsu pašu varētu teikt

tikai to. ka krāsas krāšņumā, skaistumā, daudzpusībā un

dažādībā zivi diezin vai kāds cits dzīvnieks pārspēs, šķiet,
ka uz zivīm atspulgotu visu dārgakmeņu un metālu spī-
dumi, visas varavīksnes1krāsas. Krāsu krāšņumam cie-

nīgi stāv blakus zīmējuma skaistums un dažādība, un tur-

klāt ne mazums zivju spēj arī krāsu mainīt tā, kā rāpuļi
un abinieki to gan nevarēs.

Zivju kustības, stingri ņemot, aprobežojas ar peldēša-

nu, ir tā tad ļoti vienpusīgas. Vairākas jūras zivis var

pacelties virs ūdens un kādu gabalu noskriet laizdamās;
tomēr viņu laišanās nav nekas cits, kā ar lielajām krūšu

spurām atbalstīta lēkšana, kam sparu devusi ieskriešanās

ūdenī. Tāpat ir arī pazīstamas dažas sugas, kas spēj kū-

ņoties uz priekšu pa šķidru dubļu virsu vai arī tajos

ieurbties; vēl dažas, līdzīgā kārtā un spurām īpašā veidā

piepalīdzot, var kustēties pa sauszemi, pat rāpties pa slī-

pumiem uz augšu. Tomēr ne šo rāpšanos var salīdzināt

ar čūskas iznesīgo slīdēšanu, ne arī paskriešanos pa gaisu

ar putna lidojienu. Kustēties spējīgas mums zivis izliekas

tikai, kamēr viņas ūdenī, kamēr peld. Te viņas tiešām

parāda lielu meistarību. Saka, lasis varot sekundē no-
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peldēt astoņus un stundā divdesmit pieci tūkstoši metru,

kas, vismaz attiecībā uz pirmo skaitli, laikam nav pār-

spīlēts, jo tiešām, šī zivs šaujas pa viļņiem kā bulta;

jo varenie muskuļi abās pusēs, kas pievienoti spēcīgajai

airai, proti astes spurai un spēj tik ievērojami darboties,

ļauj zivij attīstīt brīnišķīgu spēku, ka tā spēj izdarīt arī

ievērojami augstus lēcienus gaisā, kurpretīm pārējās spu-

ras noteic virzienu. Līdzīgi lasim, kauču arī pa lielākai

daļai ne tik ātri, peld lielākā daļa zivju, kamēr lieta grozās

ap kustībām apmēram tanī pašā ūdens kārtā, turpretī
nolaišanās dziļumā un pacelšanās augšup gan laikam no-

tiek peldpūslim sarauj oties vai izplešoties. Tomēr vai-

rākas zivis, īpaši ar vārpstveidīgajiem ķermeņiem, peld

pavisam citādi, sāniskis locīdamās vai arī viļņveidīgi ku-

stinādamas garās zemās muguras spuras, tāpat kā sapla-
cinātās, ripas veidīgas sānisko viļņu vietā viļņojas no aug-

šas uz leju. Kustību ilgumā zivis pārspēj laikam ikvienu

citu dzīvnieku, lai gan viņas elpo mazāk t. i., patērē ma-

zāk skābekļa kā citi, un asiņu riņķošana tām lēnāka.

Neizbēgamās žaunu elpošanas sekas ir, ka neviena

zivs nevar izdot balsi. Gan dažas sugas izdod kaut ko

līdzīgu skaņām, pareizāk gan troksnim, tādu kā kurkša-

nu vai kārkšanu, bet ne viena, ne otra nav salīdzināma ar

augstāko mugurkaulaino balsskaņām, jo tās rodās no cie-

to žaunu vāku, varbūt arī spuru un zvīņu berzēšanās, tā

tad atgādina zināmā mērā sienāžveidīgo kukaiņu čirkstē-

šanu. Paruna: ~Mēms kā zivs" izteic tiešām pilnu pa-
tiesību.

Galvas smadzeņu mazais apmērs atbilst niecīgajām

spējām. Tomēr darboties darbojas visas maņas; var pat

būt, ka maņu asums un smalkums ir lielāks, nekā to para-
sti pieņem. Lai gan vispār lielo aci ar plato redzokli var

kustināt tikai nedaudzas zivis, piemēram, plekstes, tomēr

redzēt viņas redz labi pat ūdens dziļākajās kārtās patei-

coties lielajam redzoklim kamdēļ acī iekļūst lielāks vai-

rums vājo dziļvietas gaismas staru. Ka zivis dzird, kaut
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gan tām nav ne bungu plēvītes, ne dzirdes kauliņu*), par

to nav ko šaubīties, jo pieradinātas ar zvana skaņām var

pielabināt klāt un novērot, ka bailīgākās aizbēg, atskanot

lielākiem trokšņiem; tikai viens kas grūti pielaižams, proti
ka viņas spētu atšķirt dažādus toņus vienu no otra. Osme

un garša stāv gan laikam uz visai zemas attīstības pakā-

pes, bet pavisam iznīkušas nav. Kā ir ar garšu, mēs ne-

zinām. Nav domājams, ka dzīvnieki, kas savu laupījumu
rij veselu, to izšķīdinātu vai ķīmiski barības vielas sada-

lītu, un vēl mazāk pielaižams, ka jušana varētu īsto garšu
atvietot. Tā zivīm šķiet labāka par visām pārējām, iz-

ņemot redzi, un labāka kā sajušanas, tā arī taustes nozīmē.

Var noteikti apgalvot, ka zivs apziņā nonāk ikkatrs ārienes

pieskāriens; bet zivs sajūt nevien šādus rupjus, bet arī

daudz smalkākus iespaidus. To pilnīgi pierāda zivju spē-

ja mainīt krāsu. Plekstes un citas dibena zivis, kas, pie-

mēram, kādu laiku gulējušas uz smilšaina pamata pie-

ņem smiltīm tik līdzīgu krāsu, ka nav nemaz no tām at-

šķiramas, bet tikko viņas nonāk vai arī tiek novietotas

uz citādas krāsas pamata, piemēram, granitzvirgzdiem,
tad krāsa mainās pārsteidzoši ātri. Taustei kalpo šiem

dzīvniekiem lūpas, pavedienveidīgas piekaros, kādas ir

daudzām, un spuras.

Zivis spēj atšķirt sev kaitīgos radījumus no nekaitī-

giem; viņas pieron pie sava kopēja, pie noteikta ēdināša-

nas laika, pie zvana skaņām, ar ko viņas aicina pie galda;
viņas prot izvēlēties ļoti veikli noderīgas vietas, kas sola

barību, glūn še, lai laupījumu piemānītu, mācās pārvarēt

šķēršļus un izvairīties no briesmām, nedibina vairāk vai

mazāk ciešas apvienības ar sev līdzīgiem, medī kopīgi,
viena otrai palīdzēdamas, un visbeidzot parāda, vismaz pa

daļai, zināmas rūpes, gādību, pieķeršanos un mīlestību sa-

*) Velak dibinoties uz anatomiskiem izmeklējumiem zivju
dzirdes orgānā, viņām dzirdi noliedza. Tomēr gluži pareizi tas

nav. Kopš neilga laika tāds izcilus novērotājs un kritisks pēt-
nieks kā f. Frišs (Frisch) par kādu samu izteicas: „viņš nak, ja
viņam uzsvelpj". Red.
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viem pēcnācējiem, īsi šalcot, visas spējas, kas dzīvē vaja-

tām piemīt pilnīgi.

Visas zivis pavada savu dzīvi vienīgi vai gandrīz vie-

nīgi ūdenī. Kas spēj šo elementu atstāt uz īsāku vai il-

gāku laiku, lai tas arī būtu īsts ceļojums pa vai

ierakšanās dubļos, vai novietošanās no dubļiem izveidotā

čaulā ar nolūku, pārlaist šādā stāvoklī sausumu, līdzīgi

augstāko mugurkaulaino ziemas miegam, kaut arī dubļi
sakalstu un sacietētu, tās tomēr svarā nekrīt. To skaits

ir arī ļoti niecīgs salīdzinot ar tām, kas uzturas pastāvīgi
ūdenī vai tikai īsu laiciņu var pieciest, šo dzīvnieku īstā

dzimtene ir jūra no tālajiem ziemeļiem līdz šļūdoniem,
okeāns ar visām tā daļām un līčiem. Ar to nav sacīts, ka

saldūdeņiem zivju trūktu, ar to gribēts tikai aizrādīt, ka

stāvošo un tekošo iekšzemes ūdeņu zivju bagātība kā su-

gu, tā individu skaita ziņā nav salīdzināma ar milzīgajām

jūras bagātībām.

Zivju spēja dzīvot visdažādākos ūdeņos un visdažā-

dākos apstākļos ir tikpat brīnišķīga, kā putnu spēja pie-
mēroties ārējiem iespaidiem. Tādu ūdeņu, kur nebūtu

nekādu zivju, ir ārkārtīgi maz. No zemienēm viņas pace-

ļas pa upēm pret straumi, peldēdamas noteikti līdz pieci
tūkstoši metru augstumam un jūrā nolaižas visos dziļu-

mos. Dažas dod priekšroku ūdens virsējām kārtām, citas

turpretī uzturas dziļākās kārtās un dzīvo te zem tāda

ūdens spiediena, ko mēs varam gan aprēķināt, bet iedomā-

ties gandrīz nē. Arī augstākie platuma grādi nav par

šķērsli zivju izplatībai. Saprotams, karstās un mēreno

joslu jūras ir zivīm bagātākas, kā abas aukstās joslas, un

tomēr arī.še mājo neaprēķināmas zivju masas, arī te vi-

ņu milzīgie pulki atdzīvina visas jūras daļas.
Ja ievēro, ka ūdens tik kustīgiem radījumiem ceļoša-

nu ļoti atvieglina, un ikviena zivs taču spēj lielākā vai ma-

zākā mērā dzīvot dažādos ūdeņos vai vismaz to daļās, tad

jāatzīst, ka kādas sugas izplatība ir daudz mazāka, nekā

varētu domāt. Bet arī bezgalīgajā jūrā ir savi robežu

stabi. Pavisam nemanot vienas sugas vietā stājas otra

radniecīga, tās vietā savukārt trešā, ceturtā un tā tālāk,
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un tāpat arī vienai drīz kaut kur piebiedrojas otra. Ir

maz tādu zivju, kas atrodamas visās tā paša okeāna pie-

krastēs, vai, kas pats, pārpeld kādu no šīm ūdenskrā-

tuvēm, lai gan bez šaubām būtu spējīgas to izdarīt. Arī

viņas turās pie zināmiem apvidiem, pieķeras, kā liekas,
silti savam dzimtenes krastam, un šai parādībai mēs nekā-

da izskaidrojuma vēl pagaidām nezinām. Nav gandrīz ne

mazāko šaubu, ka lasis, kad tas grib radīt pēcnācējus, do-

das uz to pašu upi, kurā pats ieraudzījis pasaules gais-

mu, uz to un nevienu citu, ja arī turpat blakus viņa dzim-

tenes upei būtu grīva arī kādai citai. To var izskaidrot

vienīgi tad, ja pieņem, ka jaunie laši, nonākuši jūrā, uz-

turas savas dzimtās upes grīvas tuvumā, tā tad, neska-

toties uz viņu lielajām kustības spējām, tomēr apdzīvo ār-

kārtīgi mazu novadiņu un pāri tam parasti neiet. Sapro-

tams, izņēmuma gadījumos, arī zivis uzņemas garākus

ceļojumus. Haizivis, piemēram, seko kuģiem, citas pavada
ūdenī peldošas kuģu koka daļas simtām jūras jūdžu no

dienvidus jūrām līdz ziemeļiem un otrādi; dažas, vētras

atdzītas vai nomaldījušās, parādās svešās piekrastēs, pie-
mēram Vidusjūras zivis Britanijas ūdeņos. Bet tie ir iz-

ņēmumi; vispār jūras zivis norobežojas zināmās joslās,
pat tikai šo joslu daļās, tāpat kā zināmas saldūdens zivis

dzīvo tikai tajos un ne citos ūdeņos; un ceļojumi no šīm

vietām ir bez šaubām daudz retāki, nekā to domā. Ļoti
daudzas zivis var kustībās sacensties ar putniem, bet ne-

viena netaisa kārtīgus ceļojumus, kas būtu salīdzināmi ar

tiem atstatumiem, kādus mēro putni.*)
Uzturēšanās vieta zivīm ir saskaņā ar viņu izskatu.

Zivis ekvatora jūrās ir citādi veidotas kā tās, kuru dzim-

tene polu tuvumā, un jūras zivis atkal c'tādi nekā sald-

ūdeņu. Zināms, ir viņu starpā daudz tādu, kas šinī ziņā

*) Patlaban tas nav tā pareizi. Musu zuši, piemēram, noce-

lo milzīgus apgabalus. Viņu nārsta vietas ir Meksikas juras līča

dziļumi. Uz turieni izceļo visi nārslot spējīgie īpatņi un no turie-

nes nāk visi mūsu jaunie zutulēni, kuri, kad pienāk musu krastos,
jau sasnieguši zināmu lielumu. Nekad pie mums nav atrastas brī-

va daba zuša oliņas. Red.
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mazāk atšķirsies, daudz, kas var tikpat labi uzturfties

jūrā kā upēs un saldūdens ezeros, bet nav zināma gan-

drīz neviena pati starp šām pārejas zivīm, kas \.su savu

mūžu nodzīvotu vai nu jūrā, vai saldūdenī. No jūras zivis

dodas uz augšu nārstot, bet arī no upes dodas citas uz le-

ju, uz jūru, tai pašā nolūkā. Ja viņas kavē šais ceļojumos,
tās savu dzīvi neizdzīvo pilnīgi. Arī viņām tā tad sava no-

teikta dzimtene, vai nu jūra, vai salūdens. Cik zivs at-

karīga no savas dzīves vietas ūdens, mēs varam redzēt

pie tām sugām, kas mīt mūsu upēs un cietzemes ezeros

un mūsu novērojumiem visvairāk pieejamas. Mēs pieņe-

mam kā pašu par sevi saprotamu, ka forele dzīvo tikai

skaidrā ūdenī, sams dūņainos dīķos, jeb platgalvis ūdeņos
ar akmeņainu dibenu, pīkste tikai dūņās un dubļos; un

tikpat skaidri tas redzams arī salīdzinot zivis, kas dzīvo

ja nu arī ne tikai dibenā, tad tomēr galvenā kārtā te, ar

zivīm, kas dod priekšroku ūdens virsējām kārtām: mēs

tad redzam, ka plekste patiešām ar pieplekstinās pie jū-
ras dibena un lidzivis no dziļumiem izvairās. Pamatīgāki

novērojumi, un proti, pie gūstā turētām zivīm, mums mā-

ca, ka katra no viņām pamazām vien pieron pie noteik-

tām vietām, kur tad izvēlas savas atpūtas vietas un pa-

slēptuves, pie kurām vienmēr atgriežas atpakaļ.
Ko varam sacīt par šaurāku vietu, tas pats der arī

plašākai. Arī zivis var būt raksturīgas kādam noteiktam

apvidum zināmā jūrā, lai gan viņas ir daudz neatkarīgākas
no klimata un ar to saistītās augu valsts, kā pārējās mu-

gurkaulaino klases. Ekvatora apgabalu daudzpusība pa-

rādās labi arī pie zivīm. Tās zivis, kas no mums pazīsta-
mā zivju tipa visvairāk atšķiras, dzīvo jūrās starp abiem

saulgriežu lokiem. Ūdens, kas pēc sava sastāva visur tik

vienāds un, kā temperatūra dažādās zemes joslās svārstās

daudz mazāk nekā gaisa temperatūra, dara saprotamu, ka

arī ziemeļu jūrās netrūkst brīnišķīgu zivju; tomēr klases

daudzveidība pilnīgi redzama tikai zemākos platumos. Jau

Vidusjūra dod pajumti ļoti daudzām sugām, kas tikai tai

raksturīgas. Lielāku patstāvību zivju faunā mēs

mācāmies pazīt pētīdami Indijas, īpaši Sarkano jūru,
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Meksikas jūras līci, šaurumus starp Zunda salām, Japānas

ūdeņus un t. t. Bet izplatības apgabala robeža arvien ir

noteicama.

Cik mums arī neliekas vienmuļš un vienāds zivju- dzī-

ves veids, viņu parašas, ierašas un tikumi tos pavirši ap-

skatot, tikpat vispusīga un pārmaiņām pilna izrādīsies vi-

ņu dzīve, to tuvāki novērojot. Mēs jau no mūsu upes zi-

vīm zinām, ka ikkatrai sava noteikta dzīve; ka starp jūras
zivīm būs vēl lielākā dzīves dažādība, to var droši apgal-

vot, kaut gan mēs tik ļoti maz zinām par šo zivju dzīvi

vispāri un par viņu dzīves parašām visai maz varam

spriest. Ikviena zivs gluži tāpat, kā ikviens cits dzīv-

nieks, izmanto savas ķermeņa spējas zināmu noteiktu

mērķu sasniegšanai un tāpēc, izejot no šīm spējām mēs

varam nākt pie vairāk vai mazāk pareiziem slēdzieniem

par viņas dzīvi; tomēr tā mēs neiegūstām diemžēl nekādu

dzīves veida ainu, un tāmdēļ nedrīkstam to, kas mums

šķiet pareizs, pieņemt par neapgāžamu patiesību.
Visumā ņemot, dzīve zivīm, saprotams, ir daudz vien-

muļāka un vienkāršāka kā zīdītājiem, putniem, rāpuļiem
un abiniekiem. Darbs, ko zivs patērē pārtiku gādādama,
ir bez šaubām lielāks par kaut kuru citu; tam zivis ziedo

vislielāko mūža daļu. Mēs nevaram še runāt par kārtīgu
dienas iedalījumu, lai gan jāatzīst, ka viņas darbojas no-

teiktos laikos un pārējo dienas daļu atpūšas, vai arī gluži
kā citi mugurkaulainie medī un guļ. Parasti pirmais

prasa daudz vairāk laika kā pēdējais: kad zivs peld, viņa
medī arī; pat rotaļādamās vai vismaz darīdama to, ko

mēs par rotaļu saucam, viņa nepalaidīs garām nevienu pa

ķērienam pienākušu laupījumu. Paēdusi vai nogurusi,

viņa atpūšas, kas acīmredzot atbilst augstāko mugurkau-
laino miegam, un par miegu tas jāsauc, lai arī cik dažādos

veidos neparādītos. Visa lielākā daļa zivju ir nakts, bet

ievērojama daļa arī noteikti dienas dzīvnieki. Pirmās

sāk darboties tikai tumsai iestājoties un pa dienu atpūšas
zināmās vietās, ļoti bieži paslēptuvēs, gulēdamas uz vē-

dera, pat dūņās ierakušās vai arī brīvi pa ūdeni peldēda-
mas un kā citādi laiku pavadīdamas; otras rīkojās pretēji.
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Kā vienas, tā otras paliek stundām ilgi gulēšanai domātā

stāvoklī un arī viens, otrs ārējs kairinājums tās neizku-

stina no šī stāvokļa, bet uzmanīgam novērotājam nepaies

garām, ka bezplaktiņa acs vienmēr paliek nomodā pret

ārpasauli.
Gandrīz visas zivis ir plēsīgi dzīvnieki, gandrīz visas

arī čakli un tikuši laupītāji. Nav mazums sugu, kas ēd

arī augu barību; bet nav gandrīz nevienas, kas pārtiktu

tikai no augiem. Vājākās starp viņām lasa sīkus mīkst-

miešus no ūdens augiem vai urbjas pakaļ dūņās dažādiem

~tārpiem", es gribu teikt bezmugurkaulainiem dzīvnie-

kiem; stiprākās lasa un plūc gliemežus un gliemenes; vi-

sas pārējās laupa šī vārda vistiešākā nozīmē, ja ne citas

zivis, tad vismaz kustīgos bezmugurkaulainos. Viņas iz-

manto stiprākā tiesības pār vājāko bez žēlastības: sīkā

rij vēl sīkāko, lielākā sīkāko un vislielākā lielāko; neviena

plēsīga zivs netaupa savus pēcnācējus. Daudzas ir tā ap-

bruņojušās, ka pat radības kungam ir bīstami ar tām ie-

laisties: un tomēr arī viņas apēd! Bruņas samaļ, dzelo-

ņus, bārkstis un smailes saberž un nolauž stiprākā zobi:

pretī aizsargāšanās līdzekļiem stāv piemēroti uzbrukša-

nas ieroči. Mūžīga laupīšana bez žēlastības un žēlsirdības

pilda zivs mūžu, un katra laupītāja zivs, no kādām taču

sastāv viss lielais vairums, ir tikpat rijīgs, cik pārgalvīgi

nekaunīgs radījums. Nevien varenā haizivs ir bīstama

lielākiem dzīvniekiem, piemēram, arī cilvēkiem, nē, pat
punduri spēj apdraudēt zemes valdinieka dzīvību, lūkoda-

mi tam izraut gabalu pēc gabala no miesām un notīrīt pil-
nīgi tam gaļu no kauliem, ja viņš nevar tām izbēgt. Mū-

žīgais, nebeidzamais karš dabā visskaidrāk redzams ūdenī,
jūrā.

levērojamas pārmaiņas zivs dzīvē rada vaislas dzenu-

lis, kas pārsteidzošā kārtā uzbudina arī viņu. šis instinkts

miermīlīgo padala cīņas kāru, kūtro kustīgu, laupītāju
vienaldzīgu pret kārdinošo laupījumu un piespiež viņu uz-

ņemties ceļojumus no jūras uz upēm vai no upēm uz jūru.
modina zivīm mātes mīlestību un celtniecības talantus, tā

tad pārvērš visu viņu dzīvi un bieži ietērpj viņas tā sau-



239

camajā kāzu uzvalkā. Ekvatora zemēs var iestāties vēl

citāda dzīves pārmaiņa: zivs tur var būt spiesta dzīvot uz

laiku tādu pat nedabīgu dzīvi, kā zīdītājs ziemas miegā,
un līst pazemē, lai vilktu te savu dzīvību, kas citādi būtu

apdraudēta. Jau tagad ir pazīstams krietns skaits zivju,
kas guļ ziemas miegu, tas ir, ūdeņiem izžūstot, viņas iero-

kas dūņās un iekrīt te sastingumā, kādā paliek tik ilgi,
kamēr lietus bagātais pavasaris pilda viņu mītnes no jau-

na ar ūdeni un atmodina viņas dzīvei. Arī še pie mums

var notikt kautkas līdzīgs. Āfrikas un Indijas vidienē

šāds zivju ziemas miegs nav nekas neparasts; tas pazī-
stams visos iekšzemes ūdeņos, kam nav sakara ar upēm

un kas uz laiku galīgi izžūst. Daudzas no šīm, savā ziņā
priviliģētām zivīm, pieder pie tādām, kas zināmos apstāk-
ļos uzņemas arī ceļojumus pa sauszemi, ar nolūku sa-

sniegt kādu vietu, kur būtu vēl ūdens, tā

tad izdara ceļojumu, ko var savā ziiņā sa-

līdzināt ar putnu sirošanu. To atgādina arī vietas

maiņa, ko izdara mūsu saldūdeņu un jūras zivis, skatoties

pēc gada laika vai vietējiem apstākļiem, piemēram, doda-

mās no jūrām upēs vai arī no tām atpakaļ v. t. t.. Tur-

pretī, tā sauktie zivju ceļojumi nav nekāda salīdzināmi

ar putnu ceļošanu pavasarī un rudenī vai ar viņu klīšanu,

jo zivis ceļo tikai vaislas dziņas dzītas.

Zivis mazāk atkarīgas no gada laikiem kā pārējie
mugurkaulnieki. Zīdītājiem, putniem, rāpuļiem un abinie-
kiem pavasaris parasti ir ja arī ne mīlas laiks, tad tomēr

tad tiek radīti pēcnācēji un dzimst mazuļi; par zivīm to

nevar teikt. Saprotams, arī viņu lielākai daļai vaislošanās

laiks sakrīt ar labvēlīgāko gada laiku, pie mums ar pava-

saru; tomēr jau Vācijā upes zivis nārsto gandrīz arī

visos pārējos mēnešos. Tā kā zivju ceļojumiem tikai viens

vien mērķis, proti izlaist ikrus noderīgās vietās, tad pats

par sevi iznāk, ka nevar būt ne runas par kādu vispārīgu
šāda ceļojiuma laiku, kā putniem. Zivis spiež ceļot nevis,
ka sākoties kādam gada laikam iestājas kādā apgabalā
arī nabadzība, bet viņas dzen ceļojumā pilnā olnīca un

pārpildītie sēklas vadi. Skatoties pēc laika, kad iekrīt



240

viņam vaislošanās, viņas paceļas iz jūras dziļumiem vai

aukstajām iekšējo ūdeņu dzelmēm virsējās kārtās, peld

pa upēm uz augšu, cik tālu vien var, izraugās piemērotas

vietas kur nārstot un. apmierinājušas savu vaislas dziņu,

atgriežas pamazām vien atkal atpakaļ agrākajās vietās

vai nu kopā ar saviem pēcnācējiem, vai arī agrāk vai

vēlāk par tiem. Mēs jau redzējām, ka var būt arī otrādi,
ka saldūdens zivis var justies spiestas doties nārstot

jūrā; cēlonis šiem ceļojumiem paliek tas pats. Kā jau

minēts, agrāk domāja, ka zivis ceļo tālus gabalus, kamēr

tagad mēs zinām, ka atskaitot vienu otru nomaldījušos,

piemēram Golfa straumē ieklīdušu zivi, citas tādus ceļo-
jumus netaisa*). Tikai tā atziņa, ka vienīgi vairošanās

instinkts dzen zivis ceļojumā, izskaidro mums šo citādi

pavisam neizprotamo izturēšanos, kas spiež viņas tik ne-

aprakstāmi spiesties, steigties un kā bez atmanās, kā

akluma sistām, doties uz priekšu, tik uz priekšu. Šis pats
dzenulis, kas arī citiem dzīvniekiem ir tik visspēcīgs,

piespiež arī viņas pilnīgi aizmirst savu agrāko dzīves

veidu.

Ne tik viegli izskaidrojama ir mazuļu atpakaļceļošana
un tas apbrīnojamais sabiedrīgums. ko viņi tad parāda,

tāpat viņu ceļojumu stingrā likumība laika ziņā un cen-

šanās katru šķērsli, ja viņš vispāri pārvārāms, arī pār-
varēt. Viņu ceļojumus novērojot jūties kārdināts teikt

vārdu ~instinkts", lai gan nav noliedzams, ka ar šo vār-

diņu izpalīdzas vienmēr tad, ja trūkst kādam jēdzienam
īsta vārda, un ka tas var gan apmierināt to, kas akli tic,
bet pētnieku nekad.

Kā šie ceļojumi norisinās, par to mums nekādā ziņā
nav vēl savākts pietiekoši novērojumu; tomēr ir zināms,
ka sava likumība šais ceļojumos valda, ir zināms, ka da-

žas sugas peld ķīļveidīgiem bariem, līdzīgi dzērvēm gaisā,
dažas virzās cieši saspiedušās nekārtīgās jnasās, un tur

tad tēviņi un mātītes turās atsevišķi, vieni pa virsu, otras

apakšā, vai arī mātītes peld pa priekšu un tēviņi seko

*) Salīdz, kritisku piezīmi 235 lapp.



un tmil. Visām ceļotājām zivīm ir kopējs, kā viņas

nepazīst miera, nedz atpūtas: rodas iespaids, ka viņas ceļo
nevis labprātīgi, bet piespiestas.

Ja vecajām austrumu tautām būtu bijusi kāda sajēga

par to, cik īsti oliņu var saskaitīt vienā zivī, tad tās droši

vien viņām tik vēlamo sievas auglību nebūtu salīdzinājušas

ar vīna ķekaru, bet ar zivs olnīcu, un vectēvam Ābramam

caur eņģeļa muti novēlējušas tik daudz pēcnācēju, cik

zivij. Saprotams, dažādu šīs klases locekļu auglība ir arī

dažāda, bet tomēr aizvien vēl neticami liela. Laši un fo-

reles pieder pie tām sugām, kas laiž maz oliņu, jo foreļu
oliņu skaits tikko pārsniedz divdesmit piecus tūkstošus;
līnim to jau ir septiņdesmit tūkstošu, līdakai simts tūk-

stošu, asarim trīssimts tūkstošu, samam, storei, baltzivij
vesels miljons. Jūra, kā saka, nevarētu uzņemt visas

zivis, ja no visām oliņām, kuras izlaiž mātītes, attīstītos

jaunas un sasniegtu savu vecāku lielumu.

Vai nu ceļojuma laikā vai tā beigās zivis izvēlas

vietu, kas viņām šķiet piemērota oliņu laišanai. Lasis un

forele, piemēram, meklē zvirgzdainu pamatu seklā vietā,
citas dūņainu dibenu, vēl citas cieši stādiem aizaugušas
vietas un tā tālāk, bet ir arī tādas, kam patīk saldūdens

vai jūras augos, arī klinšu spraugās, ierīkot īstu ligzdu,
vai arī tādas, kas savas oliņas pa attīstības laiku nēsā sev

līdz īpatnējās somiņās. Forele izdobj, sāniski asti kusti-

nādama, seklu muldiņu un ielaiž te savas oliņas, pēc kam

parādās tēviņš un tās apaugļo; repši turās pa pāriem kopā
un lec, pagriezuši vēderu viens otram pretīm, ārā no

ūdens, izlaizdami reizē pieņus un ikrus, sēklu un oliņas;

grunduļi peld ātri pa upīti uz augšu un berzē vēderu

pret dibena oļiem, atsvabinādamies no sēklas un olām šādā

veidā; līdakas nārstojot berž viena pret otru savus vē-

derus un per ar astēm; daudzas jūras zivis nārsto peldē-
damas visas kopā milzīgā, ciešā drūzmā un mātīšu izlai-

stās oliņas (mātītes peld virsējā kārtā), slīdēdamas lejup,
nonāk tēviņu sēklas piesātinātajās zemākajās kārtās. No

daudzajiem oliņu miljoniem liela daļa paliek neapaugļota,
no apaugļotajām diezin vai daudz lielāka daļa dabū tālāk
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attīstīties, kaut ar' oliņu izturība pret ārējiem iespaidiem

nav maza; tūkstošām viļņi tās izmet krastā, un te tās

sakalst; atkal tūkstošām nonāk pārāk dziļā ūdenī un tā-

pat nevar tālāk attīstīties; pārējām uzglūn neskaitāms

pulks ienaidnieku no visām klasēm, visām sugām: tā tad

neviena no neskaitāmajām zivju oliņām nav par daudz.

Tikko mazulis attīstījies, viņš pārrauj olas plēvi un

parādās gara caurspīdīga dzīvnieciņa veidā, kam apakšā

piekārts tā saucamais dzeltenuma maiss, barības krātuve

tuvākai nākotnei. Kamēr velkas šī krājuma patērēšana,

jaunā zivs paliek pa lielākai daļai mierīgi dibenā, kustinā-

dama vienīgi krūšu spuras, lai radītu ūdens strāvu un

atjaunotu elpošanai vajadzīgo ūdeni. Forele no sava mai-

sa pirmā mēnesī patērē trīs ceturtdaļas un pēc sešām ne-

'
dēļām tas ir gandrīz pilnīgi nozudis. Tikai tagad rodas

vajadzība domāt par pārtiku, ūn mazā zivs sāk dzīvot pēc

savu vecāku parauga, tas ir," cītīgi ķer visu, kas tai liekas

pievarams. Jo bagātīgāks laupījums, jo ātrāki veicas ar

augšanu. Apmēram gada laikā jaunās zivtiņas, lielākās

ilgāk, mazākās ātrāk, iegūst arī savu vecāku izskatu. To-

mēr ir zivis, kurām mazuļu attīstības gājiens ir gluži ci-

tāds, kā dažam rajām un haizivīm. Uz tā paša pamata
kā pie abiniekiem un rāpuļiem, še varam runāt par dzīvi

dzemdētajām zivīm. Viņas oliņas nēsā augstāk minētā

olvada paplašinājumā tik ilgi. kamēr jaunā zivs dīgļa sta-

diju jau nobeigusi un var pārraut olas sienas tad, kad tā

piedzimst.
Arī zivīm, šim laupītāju dzimumam, kas nāvē un ēd

pašas sevi, nav lielāka ienaidnieka par cilvēku. Viņš vie-

nīgais ir tas, kas vai nu tiešā, vai netiešā ceļā ierobežo

apbrīnojamo zivju vairošanās spēju. Bez viņa un lau-

pītāju zivīm, tās vajā arī zīdītāji un putni, rāpuļi un abi-

nieki, tāpat arī ne mazums bezmugurkaulaino; tomēr visu

citu klašu piederīgi nav viņām ne tuvu tik bīstami kā

cilvēks. Upes un saldūdens ezerus, tur, kur cilvēks bijis
neaprobežots valdnieks, viņš gandrīz pilnīgi no viņām iz-

tīrījis un nu tam jādomā, kā atkal ieviest zivis mākslīgā
ceļā; arī jūra būtu tukša, ja viņš to varētu. Bez zivīm
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cilvēks nevar iztikt. Ir veselas tautas, kas pārtiek tikai

no zivim, un arī dažai valstij būtu jābeidz bez viņām pa-

stāvēt. Un tomēr vēl šobaltdien viņu nozīme pavisam ne-

izprotamā kārtā nav novērtēta pietiekoši augsti. Daudz-

kārt pārvērtēts, bet tomēr lietderīgs līdzeklis mūsu iztuk-

šotās upēs un ezeros zināmā mērā atkal zivis ieviest ir

mākslīgā audzēšana un mazuļu ielaišana attiecīgos ūdeņos.

Ķīna šo paņēmienu pazīst jau kopš gadu simteņiem. Eiropa

tikai no 18. g. s. sākuma. Kāds Lippes-Detmoldes lauk-

saimnieks Jak o b i bij sācis nodarboties ar foreļu oliņu

mākslīgu apaugļošanu jau 1733. gadā; trīsdesmit gadus

vēlāk viņš nāca ar sava mēģinājuma rezultātiem klajā.

Viņa atklājumi, lai gan Bif ons (Buffon), Diamels

(Duhamel) un citi mācītie tos pilnīgi atzina, tomēr aiz-

mirsās. Publicēti netika arī Tiringas mācītāja Armaka

(Armack) vienu cilvēka mūžu garie audzēšanas rezultāti

Saksi jas-Altenburgas rietumos, un tos atcerējās tikai tad,

kad 1837. g. šovs (Shavv) Skotijā. 1848. g., Remi

(Remy) Francijā un 1850. gadā Sandungens Norvē-

ģijā bija katrs uz savu roku to pašu atraduši. Franču

valdība bija pirmā, kas atvēlēja vajadzīgās sumas mēģi-

nājumu izdarīšanai lielos apmēros 1, un Kosta (Coste)

pūliņiem jāpateicas, ka tika nodibināta Hiningenā, Elzasā,

pirmā pazīstamā mākslīgā zivju audzētava. Francijas

draudzes un zemes īpašnieki steidzās sekot dotajam pie-

mēram; Anglija un Amerika ķērās ar lielu skubu un

labiem panākumiem šai svarīgajai lietai klāt, un nu arī

Vācija un Austro-Ungarija atminējās pašu vāciešu at-

klājumus, tā kā tagad šais zemēs pastāv jau ievērojams

skaits pa daļai ļoti ievērojamu mākslīgu zivju audzētavu.

~Mākslīga zivju audzēšana," saka Beneke (Be-

necke). „iesākās ar lašveidīgo zivju oliņu apaugļošanu, un

arī šodien vēl lielākā daļa audzētavu nodarbojas gandrīz

tikai ar lašiem un viņu radiniekiem. Taisni šīs zivis bieži

visvieglāk novērot viņu seklajās, straujajās nārsta vietās.

Tikko kāda no mātītēm sāk atsvabināties no savām sa-

mērā lielajām olām, izlaizdama tās nepārtrauktā strūklā,

tūliņ arī kāds tēviņš izlaiž savu sēklu, kas izplūst pa
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ūdeni kā kāds mākonis. Katrā sēklas jeb tā saukto pieņu

pilienā, ko izšļāc ļoti lielā daudzumā, ir neskaitāmi, ārkār-

tīgi mazi ķermenīši, izskatā līdzīgi kurkulēniem ar res-

nām galvām, tievām astēm, kas, asti locīdami, kustas mil-

zīgi ātri un, iekļuvuši olā, to apaugļo. Visas neapaugļo-
tās olas dīglīši neattīstījušies nomirst īsākā vai ilgākā

laikā. Tā kā dabīgos apstākļos ikrus un pieņus ūdens

straume izklīdina pa dibenu, tad, kā jau minēju, apaug-

ļojas tikai neliela daļa oliņu, kurpretim mākslīgi apaugļo-

jot iespējams apskalot ar pieņiem visas oliņas."
Kā liekas, daudzi zivkopji vēl šodien turās pie ieskata,

ka mākslīga zivju audzēšana prasa lielus izdevumus un

ievērojamas zināšanas, lai sekmīgi varētu ar to nodarbo-

ties. Patiesībā lieta pati par sevi ir visai vienkārša un

to var iekārtot visur, kur ir upīte ar tīru avota ūdeni,

puslīdz vienādu temperatūru, stipru straumi un oļainu di-

benu. No šīs upītes apgādā ar ūdeni zināmā sakarībā

ierīkotus dīķus, dabīgus vai mākslīgus, kas ir labi dziļi
un arī ziemu neaizsalst, jātur tīri no dūņām, jāapstāda

krūmiem, lai būtu ēna, jāapgādā ar vaļējiem akmeņiem,
kur zivīm paslēpties, šais dīķos tur nārsta zivis, piemē-

ram, foreles dažādā vecumā, tā ka vienā dīķī kopā būtu

tikai viena lieluma zivis, apgādā viņas ar barību, uzrauga

un lūko darīt visu, lai pasargātu tās no dažādiem ienaid-

niekiem, lai nārsta laikam iestājoties tas būtu veselas

un spēcīgas.
Kādā izdevīgā vietā, kam iet garām vai nu dabīga vai

mākslīgi ietaisīta strauja atteka, ierīko nelielu ēku no

baļķiem, ciešām, pret salu drošām sienām un jumtu un

iekšā ar tik daudz gaismas, cik nepieciešams, perēšanai
nolemtās oliņas izmeklējot. Ēkā jāierīko ūdensvads, kas

pēc vajadzības var nepārtraukti apgādāt ar ūdeni lielāku

vai mazāku skaitu peru baseinu. Paši šie baseini var

būt koka tvirtnes ar koka vai stikla dibenu, nedrīkst būt

lielāki kā tas parocīgi, un tiem jābūt tā sakārtotiem, ka tie

viegli pieejami un bez grūtībām apmaināmi.
Ja nārsta laiks tiešām sācies, tēviņu un mātīšu

dzimuma orgāni tad vai plīst no ikriem un pieņiem un
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lielākai daļai zivju pietiek ar vismazāko pieskāršanos ķer-

meņa apakšpusē, lai sāktos dzimuma vielas atdalīšanas;

pietiek tā tad tikai mazliet palīdzēt ar rokām, lai ikri un

pieņi atdalītos un apaugļotos. Ņem seklu mala vai por-

celāna trauku, atnes lielos kubulos pēc iespējas atsevišķi

tēviņus no mātītēm turētās zivis, saņem mātīti ar kreiso

roku uzmanīgi no priekšas, ko pārklāj ar sausu drebi,

un, palīgam turot asti, lai zivs nevarētu sisties, pavelk lem

ar labo roku pār vēderu no priekšas atpakaļ, tik ilgi, ka-

mēr oliņu strūkla bez kādas spēka pielietošanas plūst pati

no sevis. Taī paša laikā divi palīgi rīkojas gluži tāpat

ar tēviņu un oliņas un sēklu uztver reizē vienā trauka.

Pietiek'mazliet trauku pakratīt, vai uzmanīgi ikrus ar

roku vai spalvu apmaisīt, lai pieņi izdalītos tā, ka apaugļo-

sies daudz vairāk oliņu, nekā tas iespējams zivīm pašam

dabā nārstojot. Tā kā lašveidīgās zivis nekad neatsva-

binās uz vienu reizi no saviem vaislas produktiem, tad ar

tām zivīm, kas turamas bez grūtībām, tas pats jāatkārto

pēc trīs līdz piecu stundu starpbrīža, un zivis pa šo pār-

traukuma laiku attiecīgi jāuzglabā.

Ja pieņi un ikri pietiekoši samaisīti, maca Ben e-

k c, .'.trauks 'jāpiepilda ar ūdeni, kam tāda pat temperatūra

kā tam, kurā zivits līdz tam mitušas, tad atstāj maisījumu

kādu cetur'tdal vai pusstundu mierā, tad duļķaino udem

nolej un turpina to uzmanīgi tik ilgi, kamēr ūdens vairs

nedulkojas. Olas nu, ūdens piesūkušās, izskatās daudz

lielākas kā tikko pēc nārsta. Kamēr sākumā starp o_las
dzeltenumu un olas apvalku nemaz nebij saskatāma kāda

starptelpa, tagad aiz nostilpēta olas apvalka redzams tīrs

ūdens, kurā peld dzeltenums. Kopā ar ūdeni ola nokļuvusi

arī sēklas' kermenīši un apaugļojuši olu. īsi pēc tam var

jau novērot olā pārgrozības un līdz ar to dīgļa attīstības

sākumu." ,
. .

Ja nu gribētu mākslīgi apaugļotās olas nogādāt zivju

dabīgajās nārsta vietās un atdot tās viņu elementam, ari

tad jau būtu daudz kas darīts, jo tādā kārta tur tagad

atrastas daudz vairāk apaugļotu oliņu, nekā zivīm pašam

nārstojot. Tomēr tas nav iespējams visu to briesmu deļ,
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kādām tās padotas brīvajā dabā, un tādēļ tās jānovieto

atpakaļ peru baseinos. Dīgļa attīstība atkarājas no tam,

vai tam pietiekošā mērā pastāvīgi piegādā svaigu ūdeni

un pasargā cik vien iespējams no kaitīgiem iespaidiem.

Peru telpās temperatūra nedrīkst noslīdēt līdz nullei, kaut

ar' sals oliņas tik viegli nobeigt nevar, tai jābūt, ja vien

iespējams, ne zemākai par 4 vai 5 grādiem R, bet tā ne-

drīkst būt arī augstāka, jo tad dīglis attīstās ātrāk un

mazuļi pavasarī iznāk par agru, izmantojuši sava maisa

saturu jau pirms pavasara iestāšanās un nu kā pilnīgi

attīstījušās zivtiņas cieš aiz siltuma trūkuma. Ne mazāk

svarīgi ir pastāvīgi piegādāt ūdeni ar gaisu, jo arī ola,

dīglim attīstoties, elpo, tas ir, tajā norisinās vielu maiņa,
un no ūdenim piemaisītā gaisa tā uzņem skābekli un at-

dala ogļskābo gāzi. ūdens apgādāšanu ar gaisu vai skā-

bekli panāk vienkārši tā, ka ietekošajam ūdenim ietaisa

mākslīgu kritumu, vai arī liek ūdenim baseinā tecēt caur

tievgali cauruli, tā radot spēcīgu strūklu, kura ierauj ūdenī

gaisu. Jāievēro vēl arī sekošais: der sargāt arī no ienaid-

niekiem un no kaitīgiem iespaidiem. Ļaunākie ienaid-

nieki oliņām ir daži liekēžu augi, zināmas sēnītes, kas pār-

klāj olas un tās nomaitā. īpaši attīstības pirmajās dienās

ar višu rūpību jānovēro katra oliņa, un tās, kurās parādās

bālgana duļķe, tūliņ jāaizvāc prom. Tam nolūkam noder

mazas atsperu knaiblītes vai sūcstikliņš, un iemācīties to

var viegli, kā arī laika nav vajadzīgs daudz, ja peru ierīce

pietiekoši ērta. Sākot ar attīstības otrā posma iestāša-

nos, acu parādīšanos, kas kā nesamērīgi lieli punkti spīd
cauri olas apvalkam, ir viss grūtākais jau aiz muguras, un

tālākā attīstība norit parasti kārtīgi un ir mazāk iespai-

dojama, šaī stāvoklī, mitrās sūnās rūpīgi iesaiņotas, olas

var sūtīt tālu, pat no vienas pasaules daļas uz otru.

Skatoties pēc peru telpas un ūdens siltuma, mazulis

iznāk no olas agrāk vai vēlāk, bet reti pirms sešām ne-

dēļām, reizēm pat tikai astotā. Kamēr zivtiņai pie vē-

dera vēl viņas dzeltenuma maiss, tai citas barības neva-

jaga; tikko šis krājums izsīcis, rodas prasība pēc barī-

bas. Savvaļā tām pārtika jāsagādā pašām, bet zivkopja
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ierādītā telpā pēdējam jārūpējas arī par visu vajadzīgo,

un tā kā ir pagrūti dabīgo uzturu piegādāt, tad jaluko tas

barot ar citu ko. Vislabāk noder izkaltēta un smalki sa-

berzta vērša, aitas vai zirga gaļa, kā arī tāpat sagatavoti

šo dzīvnieku asinu rauši, smadzenes un olas dzeltenums;

pēdējo gan nedrīkst dot lielākām, bet ļoti mazām porcijām.

No šīs barības ik dienas iesviež ūdenī apmēram naza galu

un novēro tālāko, lai varētu noteikt nepieciešamo barības

daudzumu, kas ar katru dienu pieaug. Ja mazie lasi jau

kaut cik paaugušies, var sākt tiem dot klāt pie parasta ari

skudru kūninas. baltos tārpus un pamazām vien ari vi-

sādus citus kopējam pazīstamus un nepazīstamus tārpus

un kukaiņus, cik tik iespējams tādu piegādāt. Kad zivti-

ņas beidzot sasniegušas pienācīgo vecumu, viņas ielaiž ta-

nīs ūdeņos, kur tām vēlāk jādzīvo.
_

Pavisam citādi zivkopim mākslīgo zivju audzētavas

jārīkojas ar tām sugām, kas nārsto siltajā gada laika,

piemēram ar karpām plašākā nozīmē. Šīs zivis savas oli-

ņas piestiprina seklās krastmalās ar īpašu lipīgu vielu

pie dažādu ūdens augu lapām un kātiem. Ar šadu pie-

stiprinājumu pilnīgi pietiek, jo karpu oliņas diglitis sa-

sniedz gatavību, kā Beneke raksta, jau pee piecām

līdz astoņām dienām, un mazās zivtiņas no olas iznāk tikai

ar mazu dzeltenuma maisu, tā tad jau tūliņ ir daudz ku-

stīgākas kā lašu sugas, un piestiprināšana ir vajadzīga

tikai tādēļ, lai tās nenogrimtu dibenā. Dīķos, kiir nav

laupītāju zivju un ko arī pīles neapmeklē, nav ta tad va-

jadzīgi nekādi palīglīdzekļi, lai nodrošinātu olu attīstību.

Ja turpretī lielākos dīkos.' kas nav izsargājami no laupī-

tāju zivīm un putniem, grib sekmēt karpu ieviešanos, tad

tas panākams vislabāk, ja nārsta vietās nogremdē egļu

zarus un tos pēc nārsta pārnes nelielos, viegli uzraugāmos

audzējamos dīkos, kur mazuļus kopj līdz pirmajam ru-

denim. Mākslīga kārpu oliņu apaugļošana nav vajadzīga

tādēļ, ka dabūjamas daudzumā dabīgi apaugļotas oliņas.





Cietspuru zivis.





251

Pirmā šķira.

Cietspuru zivis (Acanthopteri)

Starp visām mums pazīstamām zivīm cietspuru zivis

uzlūko kā pilnīgāki attīstītās, jo viņas ir visnoteiktāk!

veidotas, t. i. izskatā un ķermeņa uzbūvē tās vismazāk

atšķiras no parastā tipa un novirzās no viņa tikai izņē-
muma gadījumos. Viņas ir vidēji lielas, reti kad garā-
kas par divi metriem, bieži mazākas, tās ir pārklātas

zvīņām un parasti spilgti krāsotas, žaunas viņām ķemm-

veidīgas, muguras spurām priekšējie stari, bet zivīm ar

divi spurām pirmie nav dalīti, parasti stāv brīvi, dzelo-

ņiem līdzīgi; krūšu spuras parasti atrodas priekš vēdera

spurām, pēdējās, ja tās ir, arī ir ar -dzelonim līdzīgu staru,

kamēr tūpļa spurā šādu dzeloņu parasti ir vairāk. Zvīņas

parasti rupjas; šo zivju lielākai daļai zvīņu pakaļējā
mala robota. Parasti ir arī peldpūslis.

Nesalīdzināmi liela visu cietspuru zivju daļa apdzīvo

jūras, sevišķi zemākos platuma grādos, kur šī šķira uzrāda

vislielāko sugu bagātību, tomēr viņu netrūkst arī saldūde-

ņos; taisni no mūsu upju zivīm te pieder dažas ļoti rak-

sturīgas sugas. Šīs šķiras zivis visas bez izņēmuma ir

plēsīgas, daudzas sevišķi ēdelīgi un asinskāri radījumi, da-

žas, neskatoties uz to, augsti vērtētas galda zivis.

Vienai no visparastākām mūsu upju zivīm par godu
šīs šķiras pirmā un sugām un pasugām bagātākā dzimta

nosaukta par asaru (Percidae) dzimtu. Pie šīs dzimtas

piederošo zivju kopējās pazīmes ir: iegarens, stipri pla-
kans ķermenis, kas parasti pārklāts cietām ktenoidām zvī-

ņām, žaunu vāki ar zobiņiem vai dzeloņiem
,

zobi abos
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starpžokļos, apakšžoklī, vidējā pie augšleju vāka piegulo-
šā vomera kaulā un abos augšleju sānu kaulos, žaunu plai-

sa plata un katrā pusē pa septiņi žaunu stari. Bez tam šīs

zivis vēl raksturo vēdera spuras zem krūšu spurām, platā

mute, īsais, ar nedaudz līkumiem, gremojamais kanālis,
kura maisa veidīgajam kuņģim pie izejas tikai trīs līdz se-

šas īsas, taisnas aklās zarnas. Visas jūras un lielākā daļa

upju un saldūdens krājumu Vecā un Jaunā pasaulē gla-
bā mūsu dzimtas atsevišķos locekļus, šīs dzimtas sugas

ir tikpat raksturīgas ar savām skaistajām krāsām, kā ar

savu kustīgumu un laupīšanas kāri.

Asaris, ko dēvē arī par upju asari (Perca fluviati-

lis) ir tā paša nosaukuma ģints (Perca) priekšstāvis, kas

ir izplatīta kā Jaunā, tā Vecā pasaulē, un ko raksturo divi

tuvāk vai tālāk stāvošas muguras spuras, kas dažreiz sa-

vienotas ar nelielu ādiņu, zobotais žaunu priekšējais un

ar dzeloņiem pārklātais galvenais vāks, kā arī daudzie ma-

zie, tuvu viens pie otra stāvošie tā sauktie rīkles zobi, kas

pārklāj mutes dobumu. Viņa druknais ķermenis ir sā-

niski plakans un virs misiņdzeltenās vai zaļganās pamat-
krāsas, kas sānos pāriet zelta dzeltenā un uz vēdera vairāk

bālganā, pret muguru' arvien tumšākā krāsā, ir piecas
līdz deviņas šķērsstrīpas, kas no muguras sākot iet uz

vēdera pusi un ir kā garumā, tā arī krāsā nevienādas, un

bieži to vietā ir tikai melngani izplūduši plankumi. Pirmā

muguras spura ir zilgani sarkanpelēka un starp abiem

beidzamiem viņas stariem ir tumšāks acs plankums, otrā

izskatās zaļgajri dzeltena; krūšu spuras ir dzelteni sarka-

nas, vēdera un tūpļa spuras sarkanā svina skābļa vai ci-

nobra krāsā. Tēviņu no mātītes grūti atšķirt. Pie mums

viņu garums reti kad pārsniedz divdesmit pieci centimetri,
svars vienu kilogramu; tomēr dažos ezeros atrodas ek-

semplāri, kas sver no pusotra līdz divi kilogrammi.
Asara izplatības apgabals aizņem visu Eiropu un lie-

lu daļu Ziemeļāzijas. Pēc Jarela (Yarell) ziņām, Sko-

tijā viņš esot reti sastopams un viņa pilnīgi trūkstot Ork-

neju un šetlandes salās ; turpretim Skandināvijas pussalā

viņš apdzīvojot visus saldūdeņus, pat tosl, kas atrodas tā-
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ļāk ziemeļos nekā minētās salas. Vācijā, izņemot augstāk
atrodošos kalnu ūdeņus un dažus apgabalus zemā līdzenu-

mā, viņu parasti, pat bieži sastop visās piemērotās upēs un

ezeros; Alpos viņš izvairās gandrīz tikai no tiem ūde-

ņiem, kas atrodas augstāk par tūkstoš metriem virs jūras

līmeņa. Viņa mīļākās uzturēšanās vietas ir ezeri ar dzid-

ru ūdeni, un te viņš jūtas vislabāk; tomēr viņa netrūkst

arī dziļās upēs, dīķos, jauktā ūdenī un pat jūrās ar mazu

ūdens sāļumu kā Baltijas jūrā, liekās pat, ka viņš te jū-
tas ļoti labi, vismaz te viņš vienmēr sasniedz prāvu lie-

lumu un viņa gaļa ir taukāka un garšīgāka nekā tiem, kas

zvejoti saldūdeņos.
Upēs viņš labprāt uzturas pie krastiem un upes vidū

taīs vietās, kur straume lēnāka; ezeros vairāk virsējos
ūdens slāņos, lai gan var arī nolaisties diezgan lielā dziļu-
mā, no kurienes to nereti izzvejo, un pēc noteiktām zīmēm

var pazīt, ka viņš tur uzturējies ilgāku laiku. ~žeņevas
ezera zvejnieki," stāsta jau Gesnc r s, ~saka, ka ziemā

no ezera izvilktam, tam no mutes karājoties sarkana lapi-
ņa aiz dusmām, ka viņu ar varu spiež peldēt ūdenī uz aug-

šu." šo zvejnieku novērojumus ir apstiprinājis Z ī b o 1 d s

(Siebold). „Pie visiem asariem, ko Bodenas ezerā izvelk

līdz ar turienes repšiem no liela dziļuma," viņš stāsta, ~es

redzēju, ka viņu rīkle pilna ar kādu uztūkušai mēlei līdzī-

gu ķermeni, kas dažiem spiežas pat ārā no mutes. Tuvāk

pārmeklējot šo parādību es pārliecinājos, ko šis izspie-
stais konaveidīgais ķermenis ir mūsu plēsīgai zivij uz āru

izvērstais kuņģis. Uzšķēržot zivi es pārliecinājos vēl. ka

peldpūšļa sienas, uzvelkot zivi no trīsdesmit līdz četrdesmit

asu dziļuma, gaisam izplešoties padotas par daudz stipram
spiedienam un beidzot saplīsušas, kāpēc gaiss iespiedies vē-

dera dobumā, izvērš kuņģi pa muti uz āru."

Parasti asarus atron apvienojušos nelielos baros, tā

viņi kopā peld un kā liekās arī medī. Virsējos ūdens slā-

ņos viņi peld ļoti ātri. bet grūdieniem, piepēži apstājas un

ilgāku laiku paliek uz vietas, lai no šejienes mestos tā-

lāk. Krasta iedobumos, zem pārkārušamies akmeņiem un

pie līdzīgām paslēptuvēm, to var redzēt vairākas minūtes
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no vietas glūnot uz medījumu, kurp ja to iztraucē, viņš

labprāt atgriežas atpakaļ. Ja tuvojas sīkāku zivtiņu bars,
tad viņš zibens ātrumā metas tām virsū un uzvar tās vai

nu pie pirmā uzbrukuma, vai arī pēc ilgākas vajāšanas.

„Tā bieži zem ūdens līmeņa mierīgi peldošo jugliņu liela-

jos baros" saka Zībolds, ~šādi asara uzbrukumi saceļ
izbailes un sajukumu, un dažas no šīm zivtiņām pūlas iz-

bēgt no laupītāja rīkles lēkdamas gaisā. Bet dažreiz

laupīšanas kāre nes asarim sodu, jo medījumu par daudz

strauji rijot gadās, ka noķertā zivs iespiežas žaunu plai-
sās un nav vairs dabonamaārā un nobeidzas reizē ar lau-

pītāju." Tas pats pēc Blocha notiek, ja viņš stagari

rijot nav diezgan uzmanīgs, un pēdējais saviem mugu-

ras dzeloņiem var to nāvīgi ievainot. Bez mazajām zivīm

asaris pārtiek arī no visiem citiem ūdens dzīvniekiem, ko

viņš domā, ka var pārvarēt: jaunībā no tārpiem un ku-

kaiņu kāpuriem, vēlāk no vēžiem un abiniekiem, beidzot

pat no sīkiem zīdītājiem, piem. ūdens žurkām. Viņa ēde-

lība un medīšanas kāre ir tik liela, ka tas dabūjis nosau-

kumu ~badīgais", jo asaris ķer pēc katras ēsmas, neļauda-
mies atbaidīties no tam, ka viņam acu priekšā ķer tā

biedrus. Noķerti un kādā ūdens baseinā ielaisti asari jau
pēc dažām dienām ņem tārpus no sava kopēja rokas un

drīz vien tie līdz zināmam mērampierod.
Trešajā dzīvības gadā asars ir jau spējīgs vairoties.

Tad viņš garumā ir sasniedzis apmēram piecpadsmit centi-

metrus. Ikru laišanas laiks, skatoties pēc dzīves vietas un

ūdens temperatūras, un tāpat arī pēc laika apstākļiem,
var zināmā mērā svārstīties; parasti tas iekrīt martā,

aprilī un maijā. Daži varbūt laiž ikrus jau februārī, citi

tik vēl jūnijā vai jūlijā. Mātītes ikru laišanai uzmeklē

cietus priekšmetus, akmeņus, koka gabalus vai arī niedras.

pie kuriem izspiest ikrus, piestiprināt oliņas. Ikrus iz-

spiež pavedienos, kas tīklveidīgi salīmēti savā starpā, un

bieži šie pavedieni ir no viena līdz divi metri gari. Oliņas
ir apmēram magones sēklu lielumā; neskatoties uz to,
dažu mātīšu ikri sver vienu kilogrammu divisimti gram-

mu un pāri par to, un olu skaits tad ir viens līdz divi simts
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tūkstoši. Daudzas apēd ūdens putni un zivis. Te arī jā-
meklē cēlonis, kamdēļ asari nesavairojas daudz lielākā

skaitā kā patiesībā.
Bez līdakas asarām lielākie ienaidnieki ir ūdrs, ziv-

ju ērglis, gārnis un stārķis, tāpat arī laši un citas plēsī-

gas zivis. Ne mazāks ienaidnieks tam ir kāds mazs čau-

lainis, tā sauktā zivju uts, kas ieperinās žaunu maigajā
audumā un to beidzot izposta.

Visi iesācēji makšķernieki atrod pie asara savu īsto

prieku, jo taisni viņš ir tas, kas algo tos ar panākumiem,
neskatoties uz viņu neveiklību. Kur viņš bieži sastopams,
tur ar makšķeri var vilkt labu lomu; lielākā daudzumā to

ķer ar tīklu, kas nosaukts viņa vārdā. Tā ka viņš paliek

ilgāku laiku dzīvs arī ārpus ūdens, tad to var tālu pārsū-

tīt, ja vien viņu šad un tad ielaiž ūdenī; viņš arī šaurā

zivju kastē iztur dienām un nedēļām ilgi, tā tad zvejnie-
kiem viņš ir savā klasē visparocīgākais.

„Šī vāciem svešā zivs pēc galvas līdzīga līdakai un

pēc pārējā ķermeņa un veida asarim". Ar šiem vārdiem

vecais Gesn c r s iesāk zandarta aprakstu. Tā ir

mūsu saldūdeņu raksturīgākā zivs un viņa atbilst tās zi-

nātniskam nosaukumam līdakas asaris (Lucioper-

ca), kā tagad vēl apzīmē šīs grupas piederīgos. Bez slai-

dā ķermeņa te piederīgās zivis raksturo divi šķirtas mu-

guras spuras, vienkārši zobiem pārklātais žaunu vāks un

garie, smailie zobi, kas blakus sīkzobiem pārklāj žokļu
kaulus.

Zandarts (Lucioperca sandra) garumā sasniedz

100—130 cm, sver 12—15 kg. Viņa mugura zaļgani pe-

lēkā krāsā, pret vēderu krāsa pāriet sudrabbaltā. Ķer-
meņa virspuse, t. i. sāni sākot no muguras, ir brūnganām
nenoteiktām svītrām, kas vietām pāriet tumšās strīpās.

Galvas sāni brūni marmorēti; plēves starp spuru stariem

ar melniem plankumiem.
Zandarti apdzīvo lielākās upes Ziemeļaustrumu un

Viduseiropā; Ziemeļvācijā viņi dzīvo Elbas, Oderas un
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Vislas baseinā un tuvējos ezeros, Dienvidvācijā Donavā.

Turpretim viņa trūkst Reinupes un Vezeras baseinos, tā-

pat visā Rietumeiropā; ari apdzīvotos baseinos viņš iz-

vairās no strauji plūstošām upītēm. Dienvidkrievijas upēs,

sevišķi Volgā un Dņestrā, viņa vietu ieņem kāds radi-

nieks, kas varbūt pieder tai pašai sugai, ko krievi dēvē par

ber š (Lucioperca wolgensis). Viņš mīl dziļus, tīrus te-

košus ūdeņus, vairāk arī uzturās dziļākos ūdens slāņos,
un tikai ikrus metot, kas iekrīt starp apriļa un jūnija mē-

nešiem, parādās seklākās, ūdens augiem pieaugušās vie-

tās nārstot. Kā ļoti rijīga zivs, kas apdraud visus savas

klases mazākos locekļus un tikpat maz taupa arī pati sa-

vus mazuļus, viņa aug neparasti ātri un pēc Hek c 1 a

(Heckel) ziņām, ja ūdens līmenis ir augsts, tā kā tā var

uzturēties niedrājā, viņa jau pirmajā gadā sasniedz sva-

rā trīsceturtdaļ kilogrammu, un otrā jau veselu kilogram-

mu, kurpretim ja ūdens līmenis zems, pat Donavā pirmā

gadā ir ievērojami vieglāka par augšā minēto svaru. Vi-

ņas vairošanās spējas ir ievērojamas. Blochs jau pus-

otra kilogramma smagos ikros saskaitīja tuvu pie četr-

desmit tūkstoš olu.

Gaļa vislabākā un taukāka pirms ikru mešanas, tā

tad rudenī un ziemā, bet viņa jāsagatavo svaiga, jo žāvēta

vai sālīta tā zaudē savu labo garšu

*

No upes asara un viņa radiniekiem jūras a s a,r i

(Labrax) atšķiras ar drusku slaikāku ķermeni, mazākām

zvīņām, tāpat zvīņām klātu žaunu vāku ar divi dzeloņiem

pakaļas malā, tālāk ar viena no otras attālinātām mugu-

ras spurām un ar asu mēli.

Kā šīs grupas priekšstāvis mināms jūras asaris

(Labrax lupus), kas jau senātnē bija pazīstams un dzīvo

Vidusjūrā un Atlantijas okeānā, sastopams arī pie An-

glijas krastiem, pusi līdz vienu metri garš un līdz 10 kg
svarā. Krāsa ir skaisti sudrabpelēka, pret muguru pāriet
vairāk zilganā, pret vēderu bālganā; spuras izskatās gaiši
brūnas.
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Aristotels jūras asari min vārdā Labrax,

Pli n lij s to sauc par Lupus. Abi pētnieki viņu slavē

ar pilnu tiesību viņa vērtīgās gaļas dēļ.

Pēc Ja re 1 a (Yarrell) ziņām, jūras asaris sastopams

visā Anglijas dienvidus piekrastē, arī Bristoles un St. Ge-

orga kanāli; bet dažreiz to noķer arī tālāk uz ziemeļiem.

Īrijas piekrastē viņš pieder pie pazīstamākām zivīm un

lielā skaitā iekļūst lašu un viņu radinieku tīklos. Parasti

viņš turās krastu tuvumā un vairāk mīl seklus nekā dziļus
ūdeņus, bieži iepeld arī upju grīvās un peld pa upēm uz

augšu lielus gabalus. Viņa barība ir vēži, tārpi un sīkas

zivis. Pirmos medījot, viņš stiprā vētrā piepeld cieši kra-

stam, jo bangojošie viļņi atrauj čaulainos un nes tampretī.
Ikru mešana iekrīt vasaras vidū.

Tā kā jūras asaris ir tikpat rijīgs kā viņa radinieki,
tad arī ar makšķeri to tikpat viegli noķert kā pirmo, bet

viņš patiesi, kā to jau romieši stāsta, visiem spēkiem pū-

las atsvabināties, peld apbrīnojami spēcīgi uz priekšu un

atpakaļ, piespiež zvejnieku izlietot visu savu mākslu, lai

to iegūtu.
*

Ķīšiem (Acerina) abas muguras spuras ir saaugu-

šas kopā, žaunu priekšējais un galvenais vāks pārklāti

dzeloņiem, uz krūtīm un vēdera ir vairāk vai mazāk vietu

bez zvīņām.

Vispār pazīstamais šīs grupas priekšstāvis ķīsis
(Acerina cernua) garumā sasniedz no 20—25 cm un viņa
svars ir 120—130 gr, ir ar īsu druknu ķermeni, strupu

purnu, uz muguras un sānos olīvu zaļā krāsā ar nekārtīgi
izkaisītiem tumšākiem plankumiem un punktiem, bet ar

rindās sakārtotiem punktiem uz muguras un astes spu-

rām.

Otra suga ar vienādu dzīves veidu, bet ar Donavas

baseinā aprobežotu dzīves vietu ir šrecers (Acerina

schraetser). Viņš raksturīgs ar slaido ķermeni, garāku

purnu un ar muguras spuru gar visu muguru, kā arī ar
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citrondzelteno pamata krāsu, virs kuras ir trīs līdz četras

melnganas gareniskas līnijas, šrecers augumā ir stipri
lielāks par savu radinieku. Viņa svars var būt 250

grammi.

Ķīsis izplatīts Vidu®-, Rietumu- un Ziemeļeiropā, viņu
sastop arī, un diezgan bieži, Sibirijā. Vācijā viņa ne-

trūkst nevienā lielākā upē vai vispār salūdens krājumā;
tikai Reinas augšgalu tas neapdzīvo, jo Reinas ūdens kri-

tums aizsprosto tam ceļu uz augšu; arī citos Alpu ūde-

ņos tas rets. Viņa dzīves veids līdzīgs asara dzīves vei-

dam. Dzidrus, dziļus ezerus viņš mīl vairāk nekā teko-

šus seklākus ūdeņus, bet ikru mešanas laikā, aprilī un

maijā, viņš uzmeklē pēdējos un parasti tad peld baros,
bet citādi turas vairāk pa vienam. Upēs viņš uzturas līdz

rudenim, ziemai izvēlas dziļākus ūdeņus un tāpēc parasti

atgriežas ezeros. Viņa barība sastāv no mazām zivīm,

tārpiem un kukaiņiem; pēc kāda piedzīvojuša zvejnieka

ziņām, kurām piekrīt Hekels un Kners, viņš ēd bez

tam arī zāli un niedras.

Viņu zvejo ar makšķeri, liekot ēsmai kādu slieku, vai

arī ar smalkiem tīkliem, parasti zveja notiek vasarās, bet

zināmos ezeros turpretim ziemās. Tā Kleins stāsta,

ka kādreiz Frišu jomā pie Dancigas zem ledus noķerts ne-

parasti daudz ķīšu un mazu lašu, tā kā ar tiem piepildītas

septiņi simti astoņdesmit mucas. Ķīša īpatnību, ka to ar

skaļu troksni var pievilināt klāt, pēc Bērb o m a (Beer-

bohm) ziņām, Kuršu jomas zvejnieki izlietojot viņa ķer-
šanai. Vispirms tie dažādos virzienos izliek zināmu skaitu

tīklu un tad viņu tuvumā saceļ pēc iespējas lielāku troksni

ar kārti, kas sniedzas līdz dibenam un kuras galā sevišķā
rāmī piestiprināti vairāki dzelzs riņķi. Uz šo troksni ķīši
ieronoties tik lielā skaitā, ka gandrīz katrā tīklā acī esot

pa kādam. Lai gan gaļu sevišķi augstu nevērtē, tomēr

barībai to lieto.

Ķīsis ieteicams dīķsaimniecībām. Viņa vairošanās

spējas gan nav sevišķi lielas un viņš aug lēnām, tomēr

pieticība, nekaitīgums un izturība ir īpašības, kuru dēļ tas

audzēšanai piemērots.
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Visas karstās un mērenās zemes joslas jūras glabā
sevī skaisti veidotas zivis, kuras dēvē par mv 11 ē m (Mul-

lidae). Viņu maz plakanais ķermenis ir garens, purna

daļā stiepts, mute galvai pašā apakšā maza, zobi dažādi,

parasti maz attīstīti, smakrs ar divi garākām vai īsākām

bārkstīm, galvas daļa kā arī viss ķermenis pārklāts lie-

lām sīkzobainām zvīņām, žaunu priekšējais vāks ar nero-

botām malām, pakaļējais ar mazu vāciņu, priekšējā mu-

guras spura novietota ādas krokā un aizsargāta asiem

stariem, pakaļējā turpretim ar mīkstākiem stariem, tūpļa

spura veidota līdzīgi pēdējai, dakšainā astes spura ar

piecpadsmit stariem un tālu pārklāta zvīņām, vēdera spu-

ra tāļu uz priekšu, tā kā atrodas gandrīz zem krūšu spu-

ras, galvenā krāsa skaisti karmīnsarkana.

Mulles, ļoti sabiedriskas zivis, vienmēr sastop lielos

pulkos, parasti baros pa vairākiem tūkstošiem kopā, kas

siro pa druskai apkārt, bet vēlu vasarā ieronas neskaitā-

mā daudzumā pie lēzeniem smilšainiem krastiem ikrus

laist.

Savu barību, kas liekas sastāv no sīkiem vēzīšiem un

mīkstmiešiem, kā arī no pūstošām dzīvnieku un stādu

valsts vielām, tās iegūst urbdamās dūņās, un tad tās no-

stājas stāvus, ierokas bieži vien ļoti dziļi un saduļķo sek-

los ūdeņus plašā apgabalā. Daudzas plēsīgas zivis ap-

draud šos samērā mazos dzīvniekus un nedēļām ilgi seko

viņu bariem; arī cilvēks tās visādi vajā un ķer milzīgā vai-

rumā ar smalkiem tīkliem. Viņu gaļu vērtē augstu un

tikai tūlīt pēc ikru laišanas tai mazāka vērtība. Pie se-

najiem romiešiem tās bija lielā cieņā ne tikai garšīgas

gaļas, bet arī skaistās krāsas dēļ. Pēc viņu domām mul-

les bija labākā zivs un viņu galva un aknas bija sevišķs
gardums.

Sarkanās muldēs (Mullus) ir tās sugasl, ko

tik augstu vērtēja senatnē. No šīs ģints Eiropas jūrās

sastopamas divi sugas, sarkanā mv 11 eun sur m u-

lets. Pirmā (Mullus barbatus) raksturīga ar gandrīz
stāvo pieri un samērā šaurajām zvīņām, garumā sasniedz

30—40 cm un ir vienādā karmīnsarkanā krāsā, sānu
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apakšdaļā ar sudrabotu spīdumu; spuras izskatās dzelte-

nas. Su'rmulets (Mullus surmuletus) ir apmēram tik-

pat liels, apklāts lielām zvīņām un virs skaistās gaiši sar-

kanās pamatkrāsas ar trim zeltainām strīpām, kas sevišķi
labi redzamas nārsta laikā; spuras izskatās sarkanas, vē-

dera un astes spuras sarkani iedzeltenas, parasti ar divi

dzeltenām vai brūnām strīpām.
Sarkanā mulle apdzīvo Vidusjūrā visas tās vietas,

kur dibens mālains vai dūņains, viņu sastop arī Atlantijas
okeānā Francijas piekrastē, bet ļoti reti to var noķert
Lielbritānijas tuvumā; surmulets, lai gan arī apdzīvo Vi-

dusjūru un šur un tur viņu sastop vēl biežāki nekā viņas
radinieci, turpretim no šejienes sākot izplatās uz zieme-

ļiem līdz Lielbritānijai, un pie Anglijas krastiem viņu daž-

reiz sastop lielā skaitā. Pēc Jar c 1 a (Yarrell) ziņām, vi-

ņu atrod visādos ūdens slāņos. Daudzas noķer makreļu
tīklos jūras līmeņa virspusē, lai gan lielākā daļa jāizvelk
no ievērojamiem dziļumiem. Kornvallē, pēc Ku č a

(Couch) ziņām, viņa vasarā lielos baros tuvojoties kra-

stam, bet ziemas sākumā aizejot atkal dziļākās vietās un

tad to varot izzvejot tikai retumis. Nārsts iekrīt pava-

sarī; divpadsmit centimetrus garus mazuļus sastop ok-

tobra beigās. Liekas, ka barība sastāv no mīkstiem vē-

žiem un dažādiem mīkstmiešiem, kurus uzmeklēt tām lai-

kam palīdz garās bārkstis.

..Sarkanā mulle", apgalvo Opians( Oppian), „labprāt
ēd visu, kas jūrā pūst un smird, tā tad arī-to līķus, kas

kuģu katastrofās gājuši bojā. Tāpēc tās pievilina ar ie-

puvušām vielām un pilnīgi pareizi salīdzina ar cūku, kas

tāpat pārtiek no riebīgām vielām un tomēr dod mums

teicamu gaļu."

Par jūras plaužiem (Sparidae) dēvē sugām
bagātu jūras zivju dzimtu, kuru pazīmes ir sekošas. Ķer-
menis ir garens, sāniski stipri plakans, deguns un žokļi
kaili, pārējais ķermenis pārklāts samērā lielām gar paka-
ļējo malu zobotām zvīņām ar slīpām augšanas līnijām pret
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augšējo un apakšējo malu. Pie žaunu vāka ir tikai viena

zvīņveidīga, parasti strupa stūra adata. Vienīgā mugu-

ras spura atrodas ādas krokā; krūšu spura ir smaila, astes

spura dakšaina. Jūras plauži izplatīti gandrīz visās jūrās
un dažas sugas vietumis sastop ļoti lielā skaitā. Viņi ēd

gliemjus, un čaulainos vai jūras augus; daži medī arī ma-

zās zivis. Dažu sugu gaļu vērtē ļoti augstu.
Zelta plauži (Chrysophrys) ir ar konaveidīgiem

priekšzobiem, katrā žoklī pa četri līdz seši, kamēr pakaļē-
jie dzerokļi sakārtoti vismaz trīs rindās un ir ar noapa-

ļotiem galiem, šīs grupas priekšstāvis ir zelta plau-
dis (Chrysophrys aurata). Viņš ir 30—40 cm, izņēmu-
ma gadījumos arī 60 cm garš, svarā 4—B kg, krāsā lielisks

un zīmējumā skaists. Pamata krāsa ir sudrabpelēka ar

zaļganu atspīdumu, pret muguru paliek tumšāka un pret
vēderu sudrabaini spīdīga; žaunu vāku grezno iegarens,

apaļš, vertikāls zelta plankums, pār pieri starp acīm iet

zeltdzeltenā lenta, līdzīgas krāsas astoņpadsmit līdz div-

desmit gareniskas strīpas stiepjas pār sāniem; muguras

spura zilgana, augšgalā, netālu no staru galiem, ar brū-

nām gareniskām strīpām; tūpļa spura zilgana, astes spu-

ra melna un krūšu un vēdera spuras izskatās violetas.

Gar visu Vidusjūras un Āfrikas Atlantijas okeāna

piekrasti, sākot no Gibraltāra līdz Labās Cerības raga

priekškalniem, zelta plaudis ir parasta parādība; tālāk uz

ziemeļiem to sastop retāk, lai gan ir zināmi vairāki ga-

dījumi kur tas atrasts arī Anglijas ūdeņos. Pēc Ro n-

delē (Rondelet), viņš piekrasti neatstāj, turpretim bie-

ži vien iespiežas arī sāļainos piejūras purvos un īsā lai-

kā nobarojas trekns. Diamels (Duhamel) stāsta, ka

seklās vietās viņš ar purnu urbjoties smiltī, rakdams no

turienes gliemjus. Uz pēdējiem tas esot sevišķi kārs un

viņu vākus lauzdams saceļot troksni, ko zvejnieki varot

dzirdēt. Izzvejotie, ko es dažus gadus kopu ikdienas, ap-

stiprināja iepriekš minētās ziņas. Viņi ēda arī tārpus
un citus bezmugurkaulniekus, bet ar sevišķu kāri tomēr

gliemjus un sevišķi tos no Mvtilidae dzimtas, šos un ci-

tus gliemjus tie veikli lasa no dibens, ne mazāk veikli tie
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noplēš tos, kas piestiprinājušies pie klintīm, it kā gremo-

dami ar mutes malu saķerto medījumu ievada rīklē, no-

vieto viņu kā vajadzīgs, ar vienu vienīgu kodienu sašķai-
da viņu mājokli, ātri izsviež vāka čaulas ārā, norij gliemi

un atgriežas atkal uz to vietu, kur tos var atrast un rī-

kojas ar otro, trešo, desmito gliemi tāpat kā ar pirmo.

Stiprs aukstums zelta plaudim kaitīgs; tāpēc ziemai

iestājoties viņš nolaižas dziļāk ūdenī un'bailīgi izvairās

no visām seklajām vietām; un ja aukstums to te piepēži

pārsteidzot, viņš aizejot arī bojā.

Francijas piekrastē to zvejo cauru gadu, un proti, tik-

liem un makšķerēm, uz pēdējām uzspraužot vēžus, vai, ja
to nav, tunča gabalu. Gaļa ir drusku sausa, bet visādi

sagatavota ļoti garšīga, un tāpēc to ļoti augstu vērtē. Tie

ko noķer sāls ūdeņa ezeros jūras tuvumā, skaitās par vis-

labākiem, izņemot Atlantijas okeānā zvejotos:

„Slavu un godu tiešām nepelna zeltzivs ikkatra,

Vienīgi gliemjus kas Lukrin'jas ezerā zvejo,"
dzied jau Marcials (Martial). Pēc Martensa, pie

Venēcijas zelta plaužus rūpīgi audzinot dziļos dīķos, kā

tas bijis parasts jau romiešu laikos.

Bruņuvaidžiem (Cataphracti) acu riņķa apakš-
malas kauli uz leju paplašinās, ar priekšvāku saistīti ar

locītavu un tāpat žaunu vāki un galva mazāk vai vairāk,
tas ir ļoti dažādi, apklāta dzeloņiem. Pateicoties nelīdzenu-

miem, kas, ja tie pārvēršas par dzeloņiem, ir spēcīgi ie-

roči', bruņuvaidžu sejas izteiksmei piemīt kas īpatnējs,
ko pavairo vēl vairāk vai mazāk uzkrītošais' spuru un zvī-

ņu izskats. Mugurai ir vai nu divas muguras spuras, vai

arī viena sadalās divās nodaļās; vēdera spuras pie krūtīm,

žokļi apbruņoti nestipriem susekļa sariem līdzīgiem, re-

tāk konaveidīgiem zobiem. Peldpūšļa nereti trūkst.

Pēc plakanās, platās galvas, druknām zvīņām klātā

ķermeņa, saistītām muguras spurām un zem krūšu spu-

rām stāvošajām vēdera spurām kā arī beidzot pēc saru

zobiem žokļos un vomera kaulā, pazīst platgalvjus
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(Cottus). Mūsu saldūdeņos dzīvo platg a 1 v i s (Cottus

gobio), 12—14 cm gara zivtiņa. Viņas pamata krāsa ir

iepelēka ar brūniem punktveidīgiem un pubuļainiem plan-

kumiem, kas nereti savienojas šķērsstrīpās un dažreiz re-

dzami arī uz bālganās pavēderes; muguras, krūšu un astes

spuras ar brūnām strīpām līdztekus stariem, vēdera spura

parasti bez plankumiem. Vispār krāsa atkarājas no ap-

kārtnes, ūdens baseina pamata un no zivs noskaņojuma.
Platgalvis apdzīvo visus Vidus- un Ziemeļeiropas

saldūdeņus un, izņemot dažas upes. gandrīz visur ir sa-

stopams ļoti lielā skaitā, kalnos uzkāpj pat pāri par tūk-

stoš metriem augstu un to sastop pat ezeros gandrīz divi

tūkstoš metrus virs jūras līmeņa, kā piemēram Tiroles

Linas ezerā, kuru apdzīvo tikai viņš viens pats. Viņš mīl

dzidrus ūdeņus ar smilšainu vai akmeņainu pamatu, jo

ļoti labprāt mīl slēpties zem akmeņiem un pēdējo dēļ ap-

meklē pat mazākās ar ūdeni nabagās upītes. Viņa kustī-

bas ārkārtīgi ātras. ~Viņš šaudās", kā Gesners saka,

~no vienas vietas uz otru tik ātri, ka to nevar salīdzināt

ar citu zivju kustībām." Rijībā viņš arī nepaliek citām

zivīm pakaļ un vecajam Gesneram atkal taisnība, kad

viņš saka, kā ~platgalvis ēd visādu barību, ēd arī viens

otru, lielākie mazākos," jo lai gan galvenā kārtā tie pār-

tiek no kukaiņiem, sevišķi no spāru kāpuriem, tomēr ne-

laiž garām nevienu zivi, ko var pievarēt, un nežēlo pat sa-

vus pēcnācējus. Foreļu audzētāji platgalvjus ļoti neie-

redz, jo uzskata viņus par šīs dārgās zivs ikru postītā-

jiem. Attiecībā uz vairošanos viņš no zivju lielākās daļas

atšķiras ar to, ka tēviņš rūpējas par pēcnākamiem. Jau

L i n ne j s stāsta, ka platgalvis taisot ligzdu un drīzāk

atdodot savu dzīvību nekā oliņas ligzdā. Mars i g 1 i un

Fabr i c i j s (Fabricius) papildina Linneja ziņas, apzī-

mēdami par olu sargātāju tēviņu. Nārsts iekrīt martā un

aprilī. Mātīte laiž ikrus zem akmeņiem vai kādā tam no-

lūkam piemērotā caurumā, un tēviņš uzņemas rūpes par

pēcnākamiem. Piedzīvojuši Traunas zvejnieki stāstījuši
Hekelam un Kneram sekošo: „kad tuvojas nārsts,

tēviņš ieņem kādu caurumu starp akmeņiem un aizsargā
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to ļoti sirdīgi pret citu tēviņu uzbrukumiem, kas arī to

gribētu ieņemt. Dažreiz izceļas ilgstoša cīņa, kas maksā

vienam vai otram cīnītājam dzīvību. Pret mātīti platgal-

vju tēviņš turpretim izturas labvēlīgi, bez pretošanās viņš
to uzņem pie sevis, kur viņa tad piemērotā vietā izlaiž ik-

rus un mierīgi aizpeld tālāk. Tagad tēviņš uzņemas mā-

tes pienākumus un apsargā olas četras līdz piecas nedē-

ļas, atstādams tās tikai, kad jāmeklē barība. Tikpat ap-

brīnojama kā izturība, ir viņa drošsirdība. Viņš kož spie-

ķī vai rīkstē, ar kuru viņu grib aidzīt prom, bēg tikai vis-

lielākās briesmās, un vārdu sakot ļauj, ka pie olām to

nosit."

Tagad platgalvi, galvenais viņa mazā auguma dēļ,
uzlūkojam par nevērtīgu zivi un izlietojam to vairāk mak-

šķerei ko uzmaukt, nekā barībai.

Pēc platgalvja vislabāk pazīstams ir jūras skor-

pijs jūras bullis (Cottus scorpius), neglīta, 15—25

cm gara zivs sarkanbrūnā krāsā, pret apakšu gaišāka, ar

tumšākiem plankumiem. Jūras skorpijs Baltijas jūrā ir

gandrīz tikpat parasts kā Ziemeļjūrā, vispār sastopams lie-

lā skaitā visur, sākot no Biskajas jūras līča līdz Lapu ze-

mei, tiklab Atlantijas okeānā, kā Ledusjūrā un viņu daļās.

Skorpiji vislabāk uzturas ūdeņos ar akmeņainu dibe-

nu, bieži ievērojami dziļās vietās, bet nereti arī jūras vir-

sējos ūdens slāņos; te viņi nekustēdamies guļ uz akme-

ņiem, dažreiz arī zem tiem, ar muguru atspiedušies pret

tiem, un glūn uz laupījumu. Ja tāds tuvojas, tad tie dzīvi

kustinādami milzīgās spuras piepeld ne pārāk ātri, bet

gan izveicīgi tam klāt, atpleš milzīgo rīkli un aprok viņā

dzīvniekus, kas ir gandrīz tikpat lieli kā paši. Viņu ēde-

lība ir apbrīnojama viņi vārda pilnā nozīmē rij visu kas

ēdams: vienu pēc otra zivis, vēžus, krabjus, tārpus v. t. t.,

bez tam vēl visādus atkritumus no kuģiem un laivām.

Vairošanās iekrīt siltākos mēnešos, bet daži gan nārsto

vēlu rudenī, daži pat novembrī. Nārsta laikā tie apdzīvo

piekrastēs visas piemērotās vietas ļoti lielā skaitā, bet kad

no oliņām atsvabinājušies, dodas atkal dziļākās vietās.
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Lai gan īstenībā šos no daudziem zvejniekiem nīstos

dzīvniekus nekur nezvejo, tomēr viņus saķer ļoti lielā

skaitā negribot. Viņu gaļai nekur nepiegriež lielu vērī-

bu, bet aknas turpretim vērtē ļoti augstu un neglīto zivi

tāpēc izlieto zvejnieki paši. No otras puses jūras skorpijs
ir liels ienaidnieks vērtīgāko zivju pēcnācējiem, un bez

tam no viņa baidās bruņu dēļ, jo domā, ka ievainojumi
no tām esot bīstami. Pontopidans (Pontoppidan)

saka, ka Norvēģijā izlietojot tikai aknas, jo no tām ie-

gūstot labu trānu.

Skorpijus zvejojot vai pareizāki sakot saņemot, dzir-

dams arī sevišķs troksnis, līdzīgs tam, kādu saceļ viņu
lielākie radinieki, tikai ievērojami klusāks. Noķerti viņi
var ilgāku laiku dzīvot ārpus ūdens un tāpēc piemēroti sū-

tīšanai uz attālākām vietām. Mūsu jūras ūdens baseinos

viņi ir parastākās un iemīļotākās zivis, te tie arī ilgi uz-

turas dzīvi, pat mazākos traukos, jo viņiem īstenībā gal-
venais ir ēšana, nevis kustība un plašas telpas.

Mūsu Vācijas jūrās dzīvoja kāda bruņu platgal-

vj v (Agonus) suga. Viņu ķermenis ir slaids un pār-

klāts gareniskās rindās sakārtotām lielām kaula bruņām,

tāpēc viņš liekas daudzšķautņains, galva stipri resnāka

par ķermeni, virspusē tāpat apbruņota vairākiem dzelo-

ņiem, apakšā plakana, pie purna apbruņota līkiem dze-

loņiem.
Šīs grupas priekšstāvis ir bruņu platgalvis

(Agonus cataphractus), astoņšķautnaina zivs 15 cm ga-

rumā, brūnā, uz leju gaiši brūnā un pat brūngani baltā

pamatkrāsā, no kuras atšķiras četras tumši brūnas, pla-
tas muguras strīpas, gaiši brūnām muguras spurām ar

tumši brūniem plankumiem, lielām, brūni strīpotām krūšu

spurām.
Jau 1624. gadā kāds vācu ārsts šonevelde (Scho-

nevelde) ir devis samērā labu bruņu platgalvja aprakstu.

Viņš to bija noķēris Elbas grīvā. Tagad mēs zinām, ka

mūsu zivs vasarās sastopama kā Ziemeļjūrā, tā arī Bal-
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Tijās jūrā nevisai lielos dziļumos, visvairāk upju grīvu tu-

vumā, bet ziemās atkal dziļākās vietās. Pēc Ekstrēma

(Eekstrom), tēviņi krastiem tuvojas retāk kā mātītes,
kā liekas tad tikai nārsta laikā, aprilī vai maijā, bet tad

dažreiz gan lielā skaitā. Vairošanās ir vāja; Krej c r s

(Kroyer) vecā grūtā mātītē atradis tikai trīssimts olas.

Ēdelībā bruņu platgalvis gandrīz nepaliek pakaļ savas

dzimtas radiniekiem, lai gan viņš var pievarēt tikai sīku

laupījumu. Viņa gaļu tāpat maz vērtē un tāpēc zvejnieki
to parasti atsviež ūdenī atpakaļ, vai vislielākais izlieto

ēsmai lielākām plēsīgām zivīm. Mazākā traukā viņš pa-

rasti ilgi neiztura.

*

*

Beidzot pēdējā ģintī mēs apvienojam jūras gai-

ļus (Trigla). Tās ir sīkas, lielākais viSēji lielas, druk-

nas zivis ar samērā ļoti lielu, gandrīz četrkantīgu, rup-

jās bruņās tērptu galvu, divi atsevišķām muguras spurām,

trīs brīviem, posmainiem stariem lielai krūšu spurai priek-
šā un ar sīkzobiem žokļos un vomera kaulā.

Jau sen šīm zivīm piegriezta vispārīga uzmanība, jo,
kad tās izceļ no ūdens, viņas izdod sevišķas rukšķošas vai

ņurdošas skaņas kas ceļas no tam, ka viņas berzē žaunu

vāku kaulus vienu gar otru.

Ziemeļjūrā dzīvo ņurdētāj s jeb jūras bez-

delīga (Trigla hirundo), 50—60 cm gara zivs. Mugura
viņai pelēki iesarkana vai brūngana, vēders gaiši rozā sar-

kans vai bālgans; sevišķi to grezno sarkanās muguras un

astes spuras, baltās vēdera un tūpļa spuras un melnās,

iekšpusē ar zilu malu rotātās krūšu spuras.

Ļoti tuvu tai stāv jūras gai 1 i s jeb gurnar d s

(Trigla gurnardus), kas sasniedz apmēram pusi no mi-

nētā garumā un ķermeņa virspusē ir brūngani pelēkā krāsā

ar baltiem raibumiem, uz vaigiem ar zvaigznītēm līdzīgiem

zīmējumiem, apakšā sudraboti baltā krāsā. Gareniska

strīpa gar sāniem sastāv no asām smailēm, kā zāģa zo-

biem. Pirmā muguras spura brūna, dažreiz ar melniem

plankumiem, otrā, tāpat arī astes spura, gaiši brūnā krā-
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sā; samērā īsās krūšu spuras tumši pelēkas, vēdera un

tūpļa spuras gandrīz baltas.

Abi jūras gaiļi apdzīvo Vidusjūru, Atlantijas okeānu,

Ziemeļ- un Baltijas jūru. Viņi ir parasta parādība Angli-

jas piekrastē, nereti sastopami arī pie Helgolandes, gar

Frīslandes, Oldenburgas un Holšteinas krastiem, retāki

smilšainos krastmalas apgabalos Baltijas jūras dienvidos.

Viņi galvenā kārtā uzturas dziļumos, vislabāk uz smilšaina

pamata, un medī te galvenā kārtā čaulaiņus, arī glieme-
nes un citus mīkstmiešus un medūzas. Viņi peld ļoti glīti,
lai arī ne sevišķi ātri, izlietodami lielās krūšu spuras kā

spārnus: te izplēsdami tās, te atkal sakļaudami. Ja viņi
naktī peldot seklās vietās, tad spīdot kā mirdzošas zvaig-
znes" un radot gaismas svītras, kas tāļu stiepjas gan līdz-

tekus ūdens līmenim, gan atkal dziļumā. Daudz uzkrīto-

šāka nekā peldēšana ir viņu rāpošana pa dibenu. Trīs sva-

badie stari krūšu spuras priekšā nav pēc savas darbības

nekas cits, kā kājas un ļauj staigāt tiem pa dibenu. Lai

tā kustētos uz priekšu, tie ķermeņa pakaļējo daļu paceļ
no dibena drusku uz augšu, kā to rāda dzīvē novērotais

un manā uzraudzībā pagatavotais zīmējums, ātri kustina

trīs minētos, vienu no otra neatkarīgos starus un spuru.

Tā kā spuru stari ir īsi, tad šī savādā iešana nav ātra, to-

mēr pietiekoša, lai nedaudzās minūtēs noietu diezgan ie-

vērojamus gabalus. Nārsts ir maijā un jūnijā; novembrī

var pie gadījuma noķert mazus jūras gailīšus, kas ir B—lo

cm gari un visā visumā pilnīgi līdzinās vecajiem.

Lai gan abu jūras gaiļu, sevišķi ņurdētāja. gaļa ir

drusku cieta un sausa, tomēr to ēd ļoti labprāt un tāpēc
mūsu zivis zvejo visur. Anglijā zvejai lieto metri pieci

garus tīklus, Itālijā tos vairāk ķer ar makšķerēm. Gūstā

jūras gaiļi reti kad paliek ilgāku laiku dzīvi, ja tiem

nevar dot ļoti lēzenu baseinu, kur ūdens pastāvīgi un ātri

mainās, lai tā piegādātu tiem vajadzīgo skābekļa dau-

dzumu.
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Pūķa zivju (Trachinidae) pazīmes ir sekošās:

uz milzīgās astes rēķina garumā un platumā plakanais
naža vai piltuves veidīgais ķermenis, platā galva pašā

priekšā ar slīpi augšupejošu muti un acīm uz galvas, divi

muguras spuras, no kurām pirmā var būt pavirzīta no

otrās uz priekšu, vai arī tās pavisam trūkst, vēdera spu-

ras parasti krūšu spurām priekšā, un nesamērīgi lielā;
astes garumam atbilstošā otrā muguras un tūpļa spura.

Visas pie šīs dzimtas piederošās sugas dzīvo jūras

dibenā, vislabāk lēzenās smilšainās vietās, nereti tādās,
kas bēguma laikā paliek sausas, ierakdamās te līdz gal-
vai smiltīs un glūnēdamas savām acīm virs galvas, gaida

vai pāri tām nepeldēs vai nelīdīs kāds medījums, ko viņas
varbūt pievilina ar spuru un attiecīgo piedēkļu rotaļīgo
kustēšanos, tad piepēži paceļas no savas smilšainās gultas,
metas tam virsī un saķer to gandrīz vienmēr bez kļū-
dīšanās.

Eiropas jūrās šo dzimtu reprezentē ģints Trachinus.

Te sastopamas četras sugas, ļoti tuvas viena otrai, bet to-

mēr ar noteiktām pazīmēm viena no otras viegli atšķira-

mas, no kurām divi, vācu Pētera vīriņš, dāņu f j e-

zings un odžu zivs, sastopamas arī ziemeļos. Pirmās

(Trachinus draco) ķermenis ir seši reiz garāks, nekā

augsts, gar muguru gandrīz taisns, gar pavēderi
drusku ar apaļumu. Krāsas ziņā Pētera vīriņš var sacen-

sties ar dažu labu zivi. Viņa pelēki iesarkanā pamata
krāsa pret muguru arvien vairāk pāriet brūnā, pret vēderu

bālganā, viscaur marmorēta ar melnganiem pubuļainiem
plankumiem, kam pie acīm, uz deniņiem, žaunu vākiem un

pleciem vēl pievienojas līkas, gaiši zilas strīpas, uz sāniem

tādas pašas iedzeltenā krāsā. Garumā šī zivs var sa-

sniegt 40 cm.

Odžu zivs (Trachinus vipera) atšķiras no pirmās
ar plakanāku galvu un apaļāku vēderu; arī pirmā mugu-

ras spura stāv no otras tālāk. Muguras pelēki iesarkanā

krāsa sānos un uz vēdera pāriet sudraboti baltā, mugura

ar brūniem plankumiem, pirmā muguras spura melna,
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otrā, kā ari astes spura, ar melnu galu. Garums 12

līdz 15 cm.

Pētera vīriņš, kuru sastop līdzenās, smilšainās vie-

tās Atlantijas okeānā, Vidusjūrā, Ziemeļjūrā un Baltijas

jūrā, dzīvo labāk dziļos nekā seklos ūdeņos, bet tāpat kā

viņa radinieki, dibenā, vai, labāk sakot, ieracies viņā
līdz acīm. Jūnijam tuvojoties, viņš ierodas nārstot lēze-

nās piekrastēs un tad var gadīties, ka to atrod arī tādās

vietās, kas bēguma laikā nav pārklātas ar ūdeni. Viņa
medījums galvenā kārtā sastāv no krevetēm, varbūt arī

no mazām zivtiņām, kurām tas ļauj pienākt pavisam tuvu

un tad metas no smiltīm viņām virsū. Pēdējais notiek

pārsteidzoši ātri; vispār šī zivs, kas liekas būt tik kūtra,

jāsauc par ļoti kustīgu dzīvnieku. Ne mazāk steidzīgi

viņa pēc ķēriena ierokas atkal smiltīs. Dažas, ko es varēju

ilgāku laiku novērot, gulēja visu dienu baseinā vienā pašā
vietā smiltīs ierakušās, piecēlās, ja tās traucēja, ļoti ātri,

kustējās tā, itkā tās ar dzeloņaino muguras spuru gribētu
uzbrukt miera traucētājam, peldēja vairākas reizes augšup
un lejup, nolaidās beidzot atkal dibenā uz smiltīm, piekļāva
krūšu spuras un tagad viļņveidīgi kustināja garo tūpļa
spuru, un ar to ātri vien izraka vajadzīgo iedobumu.

v „šī zivs pieder pie tiem jūras dzīvniekiem, kas cil-

vēku var ievainot to saindējot," saka vecais Gesners,

un līdzīgas domas, ko izsaka visi zvejnieki, nevar pār-

steigt to, kas zin, ka pūķa zivju ievainojumi ir ļoti sāpīgi

un rada stipru iekaisumu. Ne tikai ievainotā vieta, bet

viss loceklis uzpampst un tikai pēc ilgāka laika sāpes ma-

zinās. „Es pazinu trīs vīrus," saka Kučs (Couch), kam

rokās bija iedūrusi tā pati zivs, un kas dažas minūtes

vēlāk juta sāpes visā rokā, bet tās drīz vien apturēja,
ierīvējot ar eļļu." Citi zvejnieki kā pretlīdzekli izlieto

slapjas smiltis, ar ko viņi ieberž ievainoto vietu. Visi ir

pārliecināti, ka pūķa zivs saindē, un tāpēc baidās no tās

tāpat, kā no odzes.

Pētera vīriņa gaļu labprāt ēd, jo viņa ir ne tikai gar-

šīga, bet to uzskata arī par veselīgu. Baltijas jūrā viņu

zvejo no augusta līdz oktobrim siļķu tīkliem, Ziemeļjūrā
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zvejo visu gadu, tomēr tirgū tā parādās ļoti retļ. Savu

vārdu tā ieguvusi no tam, ka Holandes zvejnieki to kā

nevērtīgu svieduši prom un upurējuši svētajam Pēterim.

Vecākie zivju pazinēji pieskaita stagarus makre-

lēm, jaunākie, sekojot Gintera (Gūnther) paraugam,

atzīst tos par īpašu dzimtu (Garterosteidae). šo zivtiņu

ķermenis ir vārpstveidīgs, sāniski plakans, purns smails,
astes gals ļoti tievs; žokļos viena rinda sīku zobiņu. No

muguras spuras paceļas brīvi stāvoši dzeloņi, kuru skaits

ir dažāds; gandrīz vienmēr no viena dzeloņaina stara sa-

stāvošās vēdera spuras ir apmēram ķermeņa vidū. Sta-

gari dzīvo gan saldos, gan arī jauktos ūdeņos, kā arī zie-

meļu puslodes jūrās; dažādām sugām dzīvesveids ļoti lī-

dzīgs un par to no mūsu dzimtenes sugām varam iegūt

pietiekoši labu pārskatu.

Stagara, stēģa, kazraga (Gasterosteus acu-"

leatus) iezīmes ir trīs dzeloņu stari muguras spurai priek-

šā, no kuriem pirmais stāv virs krūšu spuras, otrais ir

garākais un dažādā izskatā, kā liekas, raugoties pēc rāsas,

7—B, augstākais 9 cm garš un ir augšpusē zaļganbrūns vai

melnizils, sāni un pavēdere sudrabainā, bet pie rīkles un

uz krūtīm rozā vai asinssarkanā krāsā, bet dažādi variē,
un arī nārsta laikā nēsā daudz košāku apģērbu kā citād.

Viņa izplatības apgabals aizņem lielāko Eiropas daļu, at-

skaitot Donavas baseinu, kur tas līdz šim vēl nav atrasts.

Citādi viņš bieži sastopams un dažreiz saldūdeņos ir tikpat

parasta parādība kā jūrās.
Mazais stagaris (Gasterosteus pungitius) ir

viena no mazākām mūsu saldūdens zivīm, kas sasniedz

visaugstākais ja seši centimetri garumā, atšķiras no pirmā
ar to, ka viņam muguras spurai priekšā 9—ll gandrīz
vienāda garuma dzeloņa staru un ka tam drusku slaidāks

ķermenis. Virsa zaļgana, apakša sudraba spīdumā, kā

viena tā otra bieži nevienādi plankumota, jo pāri iet iz-

plūdušas šķērsstrīpas. Vasarā tēviņa sudrabotā apakša
bieži pārvēršas gandrīz melnā. Ziemeļu un Baltijas jūrā
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mazie stagari dzīvo ļoti lielā vairumā; bet arī šie bieži

dodas upēs, iet tālu uz augšu un liekas, ka tāpat kā citi

radinieki, arī viņi te nometas uz pastāvīgu dzīvi.

Jūras stagars*) (Gasterosteus marinus) bei-

dzot ir ģintī lielākais loceklis, ļoti slaids ar samērā smailu

purnu un ar piecpadsmit dzeloņiem uz muguras. Tā un

ķermeņa virspuse izskatās zaļganbrūna, sāni iedzelteni,

vaigi, žaunu vāki, rīkle un vēders sudrabbalti; otrā mu-

guras spura un tūpļa spura piekšā ar tumšu plankumu.

Zviedrijas piekrastē sastop kādu pasugu, kas raksturīga
ar savām krāšņajām krāsām. Garums 15—18 cm. Jūras

stagara dzimtene ir Ziemeļu un Baltijas jūra, pirmā vārda

plašākā nozīmē; no šejienes viņš aizmaldās uz dienvidiem

līdz pat Gaskoņas jūras līcim; bet nekad viņš neiet tālu

upēs un vispār izvairās no saldūdeņiem.
Maz ir tādu zivju, kas apvieno tik daudz pievilcīgu

īpašību, kā stagari. Viņi ir dzīvi un kustīgi, veikli, plēsīgi
un strīdīgi, drošsirdīgi, jo paļaujas uz savu apbruņojumu,
no kā citas zivis baidās, tādēļ ir arī pārdroši, bet ar mai-

gumu tie nododas rūpēm par pēcnācējiem. Visu šo īpa-
šību dēļ viņus 'labprāt tura gūstā un tāpēc arī samērā

sīki tie ir izpētīti.
Plašā baseinā, kur ūdens pastāvīgi pietek klāt, pēc

maniem novērojumiem, tie ātri iedzīvojas; mazos, šauros

baseinos, kā Evers stāsta, sākumā daudzi aizejot bojā.

„Gandrīz bez izņēmuma," saka E v c r s, ~tikko noķertie iz-

turās kā negudri un ir dusmīgi. Stundām ilgi šāds palaid-
nis varēja skriet augšup un lejup, ar galvu vienmēr pret

stiklu, un nelīdzēja nekādi gardumi un nekāda iejaukša-
nās no manas puses, jo katrs traucējums padarīja viņu
vēl trakāku. Ka daudzi no viņiem šā skraidīdami aizgāja

bojā. tā tad tiešām dusmojās līdz nāvei, tas ir neapšau-
bāmi. Gadījās arī, ka sevišķi trakulīgie metās virsū ār-

pusē pret stiklu turētam pirkstam vai arī savam atspī-

*) Starp juras stagari un parasto stagari nav nekādu no-

teiktu sugas atšķirību. Te runa tikai par saldūdeņu un juras ūde-

ņu variācijām, kas pec Heimnes eksperimentiem var pārvēr-
sties viena otra. Red.
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dūmam stiklā tik stipri, ka mutes tiem asiņoja." Lielā-

kos baseinos es tādu izturēšanos neesmu novērojis. Te

tikko ielaistie stagari peld pa baseinu kopā, gribēdami

iedzīvoties un pārmeklēt katru kaktu un stūri, katru vie-

tiņu. Piepēži kāds ieņem noteiktu baseina daļu un tad

tūlīt sākas sīvas cīņas starp viņu un katru citu, kas uz-

drošinās to te traucēt. Abi cīkstoņi ļoti ātri peld viens

ap otru vai blakus, kož viens otram un mēģina ieskriet

ar briesmīgiem dzeloņiem otram ribās. Bieži cīņa ilgst
vairākas minūtes, kamēr viens atkāpjas, un tiklīdz tas

noticis, uzvarētājs, kā var redzēt, vislielākā sarūgtināju-

mā, seko uzvarētam un dzenā viņu pa baseinu no vienas

vietas uz otru, kamēr pēdējais aiz noguruma vairs ne-

var papeldēt. Savus dzeloņus viņi lieto ar tādu spēku, sa

bieži kādam no cīkstoņiem tie iziet caur miesu un tas

beigts nogrimst dibenā. Tā viens pēc otra tie izvēlas sev

noteiktu vietu un var notikt, ka tai pašā baseinā trīs vai

četri šie mazie tirāni viens otru novēro, un ja kāds no

tiem tikai drusku pārkāpj otra robežas, tad aizskartais

uzbrūk un cīņa sākas no jauna. „Diezgan bailīga" saka

Evers, ~izskatās šāda divkauja, sevišķi ja divi greiz-

sirdīgi tēviņi vairākas minūtes zibeņa ātrumā peld viens

ap otru. Ja tai laikā cauri ūdenim laužas saules stari,

tad dzeloņi un zvīņas spīd kā ieroči un bruņas. Parasti

gan notiek tā kā pie trulīšiem: sekas nav nopietnas, vājā-
kais beidzot bēg, dusmīgais uzvarētājs to vajā, kamēr

dabūārā no savām robežām un tas atrod drošu paslēptuvi.
Vairākas reizes es tiku redzējis, ka vajātais, kad tas bija
vislielākās briesmās, piepēži palika uz vietas, nolikās' uz sā-

niem un draudoši vērsa pret uzbrucēju savu vēdera dze-

loni. Parasti pretinieks tad atlaidās un griezās atpakaļ,
bet dažreiz gan iesākās sīva cīņa, neskatoties uz dzeloni,

uzbrucējs saķēra pretinieku mutē, laikam gribēdams to

izraut no paslēptuves ārā, bet tā kā tas. cik es esmu re-

dzējis, nekad nav izdevies, tad uzvarētājs beidzot ar pā-
rākuma apziņu no cīņas atteicās. Līdz ar citiem novērotā-

jiem es biju tais domās, ka tikai vīriešu kārtas stagari cī-

nās savā starpā, bet mātītes sadzīvo mierīgi. Evers



Stagari un viņu ligzdas.
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apstrīd šo maldīgo uzskatu. Tikpat kustīgas kā tēviņi-
mātītes, kas parasti zem ūdens līmeņa sabiedrojas baros,

gan nav, bet viņu redzamā vienaldzība neapzīmē mieru.

„Ne tikai barība saoeļ šai dāmu pasaulē niknus strīdus;
nē, arī citi nieki atstāj tādu pašu iespaidu; taisnību sakot,

mātītes pastāvīgi glūn, kur tik varētu sākt strīdiņu."
Pēc E vērsa novērojumiem taisni viņas ir visdrošsirdī-

gākās citu mazāku, tanī pašā baseinā ielaistu zivju va-

jātājas ; viņas visu no augšas vērīgi novēro, dodas dusmīgi
virsū pat tēviņiem, kas cīnās savā starpā: te bēdzējam
dodamas kādu dūrienu, te uzvarētājam draudēdamas, pie-

spiež iet ienaidniekam pretīm; vārdu sakot: viņas ved

īstu tupeļu karu. Divi Eve r sa koptās, sevišķi lielās

mātītes ar gariem dzeloņiem uzmetās par vienīgām valdi-

niecēm, ievēroja tikai viena otru, bet uzbruka visiem ci-

tiem savas sugas priekšstāvjiem un prata tiem iedvest

tādas bailes, ka pārējās mātītes ēdiena laikā tik ilgi turē-

jās noslēpušās, kamēr pirmās bija paņēmušas lauvas daļu.
Pat tēviņiem no šīm Ksantipēm nācās ļoti ciest, un tie,
kas nebija iekarojuši sev savu patstāvīgu vietu, uzkrita

lācim kā no vilka bēgdami, ja vairīdamies no citiem tēvi-

ņiem, mēģināja glābties pie šīm mātītēm.

lekšējie uzbudinājumi atstāj ļoti lielu iespaidu uz sta-

garu krāsu, un tā vārda īstā nozīmē mainās līdz ar ziv-

tiņas gara stāvokli. No zaļganas zivs ar sudrabotiem

plankumiem cīņas uztraukumā izveidojas krāšņi krāsota:

vēders un apakšžoklis pieņem tumši sarkanu nokrāsu, mu-

gura laistās iesarkani dzeltenos un zaļos toņos; parasti
baltā varavīksnene uzliesmo tumši zaļā atspīdumā. Tik-

pat ātri kā radušās, šīs krāsas atkal nozūd. Ever s s arī

te ir izdarījis rūpīgus novērojumus. Viņa audzēkņiem
krāsu maiņa bija tik ciešā sakarā ar gara stāvokļa maiņu,
ka noderēja par īstu mērogu. Katrs tēviņš, kas sev bija

iekarojis noteiktu vietu, laistījās krāšņās krāsās, kamēr

tie, kas vēl par tādu tikai cīnījās, kam vēl bija jāturas

kopā ar mātītēm, bija tikpat vienkāršā krāsā kā tās. Ja

kādam bija pamanāma rožaini sarkana nespodra krāsa, tad

novērotājs noteikti varēja no tam spriest, ka šī zivtiņa
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mēģinās izcīnīt sev stāvokli. Viņa krāsas tad arvien vai-

rāk pieņēmās spilgtumā, bet pazuda, ja mēģinājums ne-

bija izdevies. Arī ar valdītājiem tēviņiem bija tāpat: ja
krāsa palika tumšāka, tad tas nozīmēja, ka tie kaut ko

ir nodomājuši darīt. Ja Everss savus stagarus ar vis-

spilgtāko krāsu pārlika citā traukā, tad krāšņās krāsas

ļoti ātri nozuda, un kamēr tie bija mierā, viņas vairs ne-

parādījās. Daudzreiz gan šādi ienācēji paturēja spilgto

krāsu, tad bija grūti pasacīt, kāds uzbudinājums to rada.

Viens saskaitās par noliekušos, vējā kustinātu, niedras

lapu. cits par smilšu graudu, kas pēc viņa pārliecības gu-

lēja baseina dibenā nepareizi, trešais par novērotāja ēnu.

Ļoti plašos baseinos vai brīvā ūdenī stagari peld ātri

un veikli, bieži izraujas augstu virs ūdens, vispār nododas

visādām rotaļām, bet arī tad ievēro visu. kas ap tiem

notiek, sevišķi jauno zivju perus, kas ir viņu galvenā ba-

rība. Par stiprākām plēsīgām zivīm tie liekas maz zinis,

laikam tāpēc, ka apzinās savu bruņu nozīmi: esot pat no-

vērots, ka pat lielas, plēsīgas zivis no t īem izvairoties.

Pat līdaka, kam viss ēdams ir labs, baidās no stagara dze-

loņiem; tikai lielākas jūras zivis, piemēram doršas un

laši, bez kādām rūpēm piepilda ar viņiem savus kuņģus.
Bet kaut gan stagari labi apbruņoti un izturas itkā nevē-

rīgi, tie tomēr savus ienaidniekus pazīst ļoti labi, vismaz

pret tādām zivīm, kas tiem liekam aizdomīgas, tie tūlīt

vērš savus ieročus. Kad Everss kādā savā baseinā

ielaida asari, tad turienes zelta zivtiņas nelikās nemaz no

viņa traucēties, mailītes tam tikai drusku piegrieza vērī-

bu, bet pavisam citādi izturējās stagari. Kamēr asaris

ar sarkani spīdošām acīm un rijīgo rīkli, īsts rijības sim-

bols, mierīgi peldēja pa baseinu, stagari tūlīt pēc viņa
ierašanās salasījās kopā, uzliesmoja dusmu krāsās un,

draudoši izpletuši savus dzeloņus, novēroja pretinieku.

Tagad brāļu naids bija aizmirsts: kamēr asaris atradās

baseinā, Everss nav redzējis, ka viens stagars vajātu
otru. Visvairāk tie uzturējās ūdens virsējos slāņos, se-

višķi tur sazarojušos staipekļu augos tēviņi sastādīja ārē-
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jo aizsargu liniju, un viens otrs no šiem drošsirdīgajiem
puišiem dažreiz izrāvās ārā un dzinās kādu gabalu ienaid-
niekam pakaļ. Tāpat kā plēsīgas zivis, izturas arī stagari
pret ieraudzīto medījumu. Viņi medī visus dzīvniekus,
ko var pārspēt un ir apbrīnojami ēdelīgi. Bakers

(Backer) apgalvo, ka viņš esot redzējis, ka viens stagars
piecās stundās noēdis septiņdesmit četras, tikko no oliņām
izšķīlušās, apmēram astoņi milimetri garas zivtiņas; pēc
Kuča (Couch), jūras stagaris glūnot uz tuvojošos lau-

pījumu, paslēpies starp jūras zālēm un akmeņiem, kur

viņš nostājoties visdažādākos stāvokļos; no šejienes tas

uzbrūk gandrīz tikpat lielam laupījumam kā pats; Rā-

ma g c ir pārliecinājies, ka stagaris uzcītīgi vajā jaunas
dēles, un 12 miJimetri garas uz vietas norij. Tiklīdz

dēli ielika stikla traukā ar stagari, viņš tik ilgi riņķoja
tai apkārt, kamēr varēja to sakampt; ja dēle bija piesū-
kusies pie stikla, tad viņš to norāva nost, koda un purināja
t. i. rīkojās ar viņu tā. kā to dara suns ar noķertu žurku,
un to tādā veidā mocīja tik ilgi, kamēr dēle aiz noguruma

nevarēja vairs pretoties; pēc tam viņš to norija. Kučs

vienam no saviem stagariem deva biedros astoņi centim,

garu zuti; tikko to ielaida baseinā, jau ienaidnieks tam

uzbruka, saķēra aiz galvas un norija. Tomēr zutis bija
par lielu un pārējā daļa karājās ārā no šī laupītāja mutes,

tāpēc pēdējais bija spiests to atrīt atpakaļ: tomēr tas

notika tikai tad, kad viena daļa laupījuma bija jau sagre-

mota. Kodes un citus mazus tauriņus, kas uzkrita uz

ūdens, stagari tūlīt saķēra, norāva tiem spārnus un norija.

Zvejnieki, kas nopietnāki visu novēro, atrod, ka visi sta-

gari ir ļoti kaitīgi zivju ikriem un dažādu zivju mazuļiem;
daži zivju audzētāji tos apsūdz, ka viņi uzbrūkot neapbru-

ņotām zelta zivīm, tās kožot noplūcot tām zvīņas, pat

nonāvējot. Pirmo apgalvojumi gan dibinās uz pareiziem

novērojumiem, pēdējo sūdzība ir tikai pa daļai dibināta,

jo stagari dažreiz zelta zivis un citas greznuma zivis ap-

draud, bet tikpat bieži ar tām arī iedzīvojas un tad tās

gandrīz vairs netraucē. Ja tie būtu tik lieli kā asaris,

tad viņi mūsu ūdeņos izskaustu visu dzīvību un vislielākā
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mērā būtu mums bīstami, neskatoties uz to, ka viņi mums

dara prieku ar savu skaistumu.

Visievērojamākais stagaru dzīvē ir viņu vairošanās.

Vācu un angļu pētnieki jau priekš daudz gadiem ir rakstī-

juši, ka stagari taisa ligzdas un tās sargā; bet tikai pēc

tam, kad kāds francūzis nolasīja savus novērojumus fran-

ču zinātņu akadēmijā, sacēlās, kā jau tas parasts, vispā-

rējs troksnis. Jo jau vairāk kā simts gadu pirms Kosta

(Coste), kura nopelnus es negribu mazināt, anglis Džons

HoM s (John Holl) bija darījis atklātībai pieietamu ap-

rakstu par mūsu stagari, pievienodams rakstam ligzdas
attēlu.

Kad tuvojas nārstu laiks, katrs tēviņš izvēlas sev

noteiktu vietu un aizstāv to ar viņam piemītošu stūr-

galvību un cīņas kāri pret citām savas sugas zivīm un

vispār savas kārtas piederīgiem, kas uzdrošinās mēģināt
to izdzīt. leņemtā vieta var būt dažāda. Stagari, kas

nērš saldūdeņos, parasti uzmeklē seklu vietu ar grantainu
vai smilšainu pamatu, pār kuru ūdens plūst samērā ātri,
vai vismaz bieži tiek saviļņots. Ligzdu viņš še novieto

vai nu zemēs, pa daļai ierokot to smiltīs 1, vai tā, ka tā

brīvi peld starp ūdens augiem. Jūras stagari uzmeklē

līdzīgas vietas un ligzdas piestiprināšanai parasti izvēlas

krastu tuvumā garākās jūras zāles, starp kurām tie vispār
mīl uzturēties.

Brīvībā vīriešu kārtas stagaris mīl lielāko ligzdas

daļu paslēpt dūņās, un tas laikam būs galvenais iemesls, ka

tik vēlu ievērotas viņa rūpes par pēcnācējiem. ~Kad es,"
stāsta Zībolds, ~1838. gadā Dancigas tuvumā apmek-

lēju kādu dīķi ar smilšainu dibenu, tad uzgāju dažus sta-

garus, kas gandrīz bez kustēšanās slīdēja pa ūdeni un

neļāvās aizbaidīties. Es tūlīt atcerējos, ko es neilgi atpa-

kaļ biju lasījis par viņu ligzdām un domāju, ka arī šie

stagari stāv savās sargvietās ligzdas tuvumā; bet kaut

gan ūdens bija dzidrs es ezera smilšainā dibenā nevarēju
ieraudzīt nevienu ligzdu. Kad es ar spieķi vilku pa dibe-

nu, tad novēroju, ka tad, kad spieķis tuvojās kādam staga-

ram, pēdējais tā kustībām sekoja ar lielu uzmanību. No sta-
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garu kustībām es nācu pie slēdziena, ka viņi paši nodos

man savu. laikam smiltīs paslēpto ligzdu, un tāpēc vēl jo
uzcītīgāk taustīju ar spieķi pa ezera dibenu. Piepēži
viens stagaris metās spieķim virsū un pūlējās to ar purnu

aizgrūst prom, no kam es tasīju slēdzienu, ka nu esmu

atradis to vietu, kur smiltīs paslēpta viņa ligzda; es pie-
spiedu spieķi drusku stiprāk un tiešām izrušināju no smil-

tīm ligzdu, kura bija pagatavota no sakņu šķiedrām un

citām augu daļām un kur atradās aizperēti ikri. Līdzīgi
izdevās piespiet arī pārējos stagarus parādīt savas ligzdas
vietas. Reiz uz šādu vietu uzmanīgs darīts, es tagad

viegli varēju ieraudzīt smilšainā dibenā, vērodams pēc

mazā cauruma, no kura rēgojās sakņu diegi, pilnīgi smiltīs

paslēpto ligzdu, kas agrāk man neizdevās."

Varingtons (Warrington), Kosts (Coste) un

Everss, kas gūstā turētos stagarus novērojuši ligzdu
taisot, ir pastāstījuši mums, kā tas notiek. Tēviņš, kas

nārstu laikā greznojas savā košajā tērpā, un savu uztrau-

kumu parāda arī citādā veidā, sanes izvēlētā ligzdas vietā

dažas saknes un citas augu daļas, pat tādas, kas garākas

par viņu pašu; dažreiz no diezgan liela attāluma, un

norauj pat ar lielām pūlēm kādu daļu no dzīviem augiem,

pārbauda viņu svaru, laižot tām krist un izlieto tās, kas

ātri grimst dibenā, kamēr tās, ko atrod par vieglām, at-

stāj turpat. Vielas viņš izvēlas ļoti rūpīgi, sakārto un

vēlreiz noliek, kur vajag, kamēr mazais mākslinieks to at-

rod sakārtotu pēc savas vēlēšanās. Pie dibena ligzda tiek

piestiprināta smiltīm vai granti, ligzdas dobumu, vispār

ligzdu pašu stagars dabū gatavu tā, ka lēni pār piestipri-
nātām daļām, peldēdams pāri salīmē un saķitē tās kopā.
Everss ir skaidri novērojis, ka mazais meistars, pie-
nesis jaunu materiālu, purinājis spuras, pacēlis galvu uz

augšu, vidukli izliecis uz leju un ar visu ķermeņa apakšu

slīdējis pār savu celtni un izspiedis ūdenī skaidri redza-

mu līmes pilīti, kuras iespaidu varēja redzēt no tam, ka

būvmateriāls nu bija salīmēts kopā. Dažreiz viņš celtni

izpurina un tad atkal saspiež kopā; dažreiz tas peldot

apstājas virs tās un ātri spuras šurp un turp kustinādams,
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rada straumi, ar ko aizskalo pārāk vieglo ligzdas klājumu

un atsevišķos stiebriņus, tad viņš to sāk celt atkal no

jauna un pūlas Maisīt to saviem mērķiem noderīgāku.
Dažāda materiāla piegādāšana ilgst apmēram četras stun-

das: tad arī ir gatavs ligzdas skelets; bet izbūve, pārāk

vieglo daļu izņemšana, atsevišķo stiebru sakārtošana, galu

sapīšana kopā un smaguma piešķiršana ar smilts palīdzību

aizņem vairākas dienas. Ligzdas celšanas laikā stagaris
domā tikai par savu darbu un par to, kā novērst visus

traucējumus. Čakli viņš strādā un neuzticīgi novēro

katru, kas tam tuvojas, vienalga, vai tas ir stagaris, sa-

lamandra, ūdens vabole vai kāds kāpurs, un vai tas viņa
ligzdai tuvojas ļaunā nolūkā vai nē; kādu ūdens skorpiju,
kas atradās baseinā, kuru pārzināja Everss, stagaru

tēviņš ligzdu celdams saķēra kādas 30 un pat vairāk reizes

un mutē aiznesa baseina otrā malā. Ligzdas lielums ir

ļoti dažāds, jo atkarājas kā no vietas, kur viņa atrodas,
tā arī no materiāla, no kāda celta; caurmērā tā būs dūres

lielumā. Parasti viņa ir iegareni apaļa, no augšas pilnīgi

noslēgta, sānos turpretim ar vienu ieeju un vienu izeju.
No sākuma pamana tikai ieeju, vēlāk arī izeju tai pretī.
Kad tēviņš savu darbu pabeidzis, viņš pūlas pievilināt
mātīti. Varingtons saka, ka gatava ligzda griežot

uz sevi tuvojošās mātītes uzmanību, Kosts turpretim,
ka tēviņš ejot, lai atvestu mātīti, un ar dažādu glāstu

palīdzību tas viņu ievedot laulības kambarī. Pēdējam pie-
krīt arī Varingtons. Ja tēviņš atradis mātīti, tad

viņa prieku var skaidri redzēt, viņš peld ap to visādos

virzienos, dodas ligzdā, izslauka to, atgriežas pēc acumirkļa

atpakaļ un pūlas ar purnu mātīti iebīdīt iekšā. Ja tā

negrib iet labprāt, tad viņš laiž darbā arī dzeloņus, vai

vismaz astes spuru, lai pārvarētu tās stūrgalvību; bet

vajadzības gadījumā atved citu mātīti. Ja tēviņam izdo-

das mātīti iedabūt ligzdā, tad viņa, pēc Kost a, iedēj tur

divi līdz trīs olas, izurbj caurumu ligzdas sienā pretī
ieejai un aizpeld. Tagad ligzdai ir divi caurumi, un cauri

plūstošais ūdens nāk olām par labu. Nākošā dienā tēviņš
atkal dodas lūkoties sev līgavu, ja izdodas, atved otru



279

mātīti, piespiež arī to, ar labu vai ar ļaunu, nodēt olas,
un tā viņš to atkārto tik ilgi, kamēr ligzdā ir pietiekošs

oliņu skaits. Dēšanas laikā vai pēc tam viņš dodas ligzdā,

paberžas ar saviem sāniem gar mātīti un tad iet pār oli-

ņām, lai tās apaugļotu.

Tagad viņa uzcītība un uzmanība vēl dubultojas. Olas

ir jāsargā pret katru uzbrukumu. Katram stagarim, kas

tuvojas, viņš uzbrūk un to padzen, neskatoties uz to, vai

tas ir tēviņš vai mātīte, jo pēdējās apdraud olas tikpat
lielā mērā, kā pirmie, ir vēl varbūt pat kārākas uz olām

un tikko izlīdušiem jaunajiem stagariem, kā tēviņi. Līdz

ko jaunie stagari izšķiļas, tēviņš vēl citādi parāda savas

rūpes. Viņš izlabo ar purnu nekārtības, kas radušās ligzdā

pateicoties kādam gadījumam, vai ko radījis kāds novē-

rotājs; bieži viņš nostājas vai nu ligzdas priekšā vai

viņā un kustinot krūšu spuras, atjauno ūdeni ligzdā, itkā

viņš zinātu, ka olām vajag piegādāt arvien skābekli.

Kučs (Coueh) ar prieku novērojis, ka kāds jūras staga-

ris, kas savu ligzdu bija ietaisījis virs zemākās paisuma
robežas, tā ka bēgums pašu aiznesa prom, katrreiz ar pai-

sumu atgriezās apskatīt savu bērnu šūpuli, izlabot un no

jauna apsargāt. Bieži šos uzticamos dzīvniekus traucē

citi tēviņi, kas laikam ligzdu grib atņemt, vai arī plēsīgās

mātes, un tā viņu sargāšana īstenībā paiet vienās cīņās.
Ja beidzot olas tuvojas gatavībai, tad rodas jaunas

rūpes. Tagad ir jāglabā un jāapsargā nespēcīgie mazuļi.
Varingtona baseinā astotā maija naktī mātīte iedēja
olas un jau nākošā dienā tēviņam tā bija jādzen prom.

Savu sarga vietu tas izpildīja līdz tā paša mēneša astoņ-

padsmitai dienai un tad piepēži sāka ligzdu līdz pēdējam

salmiņam izjaukt. Visas virs olām atrodošās dūņas un

smiltis tas noņēma ar muti kādā caurmērā astoņi centi-

metri platā vietā un aizgādāja prom. Kad Varing-
tons paņēma vairojamo stiklu un gribēja aplūkot rūpīgā
tēva darbu, viņš ieraudzīja tikko no oliņām izlīdušos ma-

zos. Tagad tēviņš nepārtraukti peldēja pār notīrīto vietu

šurp un turp un viņa uzmanība bija dubultojusies, katru

zivi, kas pienāca zināmā atstatumā, viņš aizdzina. Pēc
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tam, kad mazuļi bija jau drusku paaugušies, likās, ka tie

grib izklīst; bet tēvs prata to aizkavēt, uti tos, kas izlauzās

no ligzdas, viņš saņēma mutē. ierija un uzmanīgi izspļāva
atkai ligzdā. Tikai vēlāk, kad jaunie jau prata labi peldēt,

sarga rūpība kļuva arvien mazāka, un kad tie beidzot bija

spējīgi paši sev uzmeklēt barību, vecais gar viņiem nelikās

vairs ne zinis.

Stagari, ko Everss bija noķēris pie ligzdām un

kopā ar tām ielicis savos stikla baseinos, tās neapsargāja,
tā tad acīmredzot, nepazina vairs savu ligzdu un notra-

kojās līdz nāvei, kurpretim tie, kas ligzdas bija taisījuši
baseinos, pieņēma par savām brīvā salasītās un viņu kop-
šanā nodotās olas ar tādu uzticību, itkā tās būtu viņu
pašu. Kāds tēviņš, kas, nolaižot sabojāto vai vismaz ar

skābekli nabago ūdeni, bija sācis trakot, kļuva atkal uz-

manīgs pret savu ligzdu, kad ūdens bija atjaunots, ieguva
atkal savu purpura ģērbu un rūpējās par pēcnākamiem

tikpat cītīgi kā agrāk, itkā nekas nebūtu noticis, un četr-

desmit dienu laikā pierada pe Ever s a radītā paisuma
un bēguma tik pilnīgi, ka ne reizes nepazaudēja kāzu ģēr-
bu, un ja arī izrādīja zināmu nemieru, tad tomēr ārprā-

tīgas dusmas nekad, šo tēviņu kādu rītu atrada virs

mazā iedobuma smiltīs, kas bija radies saplēstās un sa-

ārdītās ligzdas vietā; bez kustēšanās tas turējās virs vie-

nas vietas un ar Argus acīm vēroja nelielu, miglai līdzīgu

plankumu, kas tuvāki izpētot izrādījās par ļoti mazu

zivtiņu baru. Dienām ilgi uzticīgais tēvs nepārtraukti

peldēja krustam un šķērsām ap to vietu, dzīdams prom

no tās pat to vismazāko radību, un būdams tikpat nejū-

tīgs pret badu un citām vajadzībām, kā oliņām nogata-

vojoties. Kad pēc apmēram astoņām dienām daži no šiem

4—5 mm gariem bērniņiem mēģināja attālināties no lig-
zdas, un jo tālāk gāja laiks, jo biežāki tas notika, tad rū-

pīgais tēvs tiem sekoja, ķēra tos mutē, norija un atgrie-
zās pie ligzdas, kur viņš mazos īkšķīšus veselus izspļāva
atkal ligzdas dobumā, četras nedēļas vēlāk šos mazuļus
jau varēja pazīt par stagariem, viņi pacēla jau arī mazos

dzeloņus un, spriežot pēc viņu veikluma un grūdieniem
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līdzīgo kustību ātrumā tie bija īsti savu vecāku bērni.

Kāds stagaru tēviņš, pēc četrpadsmit dienu ilgas uzcītīgas

perēšanas un trešās nedēļas, kur viņš to darīja nolaidī-

gāki, beidzot atstāja olas pēc tam, kad iepriekš bija pār-

liecinājies, ka tās samaitājušās.
Kaut gan stagari dēj tikai apmēram sešdesmit līdz

astoņdesmit olu, tā tad samērā maz, un neskatoties uz to,
ka pret dažiem ienaidniekiem tie nav aizsargāti, sevišķi
tos moca un apdraud ļoti lieli lentes tārpi, un ka, pēc
B 1 o c h a, tie visaugstākais dzīvojot trīs gadi, tomēr daž-

reiz viņi savairojas neticamā daudzumā, sevišķi tā sau-

camās upju attekās, stāvošos dīķos un ezeros un apcieti-

nājumu grāvjos. Lielākos dīķos tos ne labprāt ieredz, jo

viņi savas ēdelības dēļ atstāj ļaunu iespaidu uz derīgo

zivju audzēšanu, un kur tie reiz ir ieviesušies, tos ļoti grūti
izskaust. Zviedrijā un Anglijā dažus gadus tos zvejo tik

lielā skaitā, ka izlieto cūkām, vistām un pīlēm barībai, vāra

trānu vai izlieto lauku mēslošanai. Pen a n s (Pennant)
stāsta par kādu vīru Linkolnširā, ka tas ilgāku laiku katru

dienu nopelnījis četrus angļus šiHingus ar stagaru zveju,
lai gan no lauksaimniekiem viņš dabūjis tikai pus feniņu
par vienu pūru stagaru. Gaļu visur uzskata par nelietoja-
mu. Dancigā Zībo1 d a m stāstīts, raksturojot to badu,
kāds valdīja pilsētā pēdējās aplenkšanas laikā, ka naba-

dzīgākie iedzīvotāji pārtikas līdzekļu trūkuma spiesti

meklējuši glābiņu tādā veidā, ka lietojuši barībai staga-

rus, kas aplenkšanas laikā lielā skaitā savairojušies apcie-

tinājumu grāvjos. Neraugoties uz šo vispārējo nicināša-

nu, daži tomēr apgalvo, ka stagaris nekādā ziņā nav

slikta barība, gluži otrādi: no pareizi sagatavotiem iznā-

kot ļoti garšīgs ēdiens.

Diezgan ievērojams skaits labi veidotu zivju ar vārp-

stai līdzīgu, no sāniski plakanu, pret asti ļoti tievu ķerme-

ni, kas pārklāts mazām, tikko saredzamām zvīņām, un

tādēļ izskatās gluds, dabīgi apvienojas vienā dzimtā, kuru

nosauc ievērojamākās sugas vārdā par makr c 1 ē m
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(Scombridae). Kā uz sevišķi raksturīgu pazīmi vēl jāaiz-

rāda, ka vāku gabali ir gludi, t. i. bez dzeloņiem

un zobiņiem, žaunu plaisa aizveras gandrīz cieti, muguras

spuras cietie stari mazāk attīstīti nekā mīkstie un tikpat

maz kā tūpļa spuras stari pirmie vēl gan dalīti vai sa-

stāv no vairākām daļām un vēdera spuras vai nu vāji

attīstītas, vai arī viņu pavisam nav.

Makreles ir visu platuma un garuma joslu atklāto

jūru iemītnieces un viņu izplatības apgabals stiepjas lie-

lāko tiesu ļoti plaši. Gandrīz visas pazīstamās sugas,

skaitā vairāk par simtu, dzīvo sabiedrībās, dažas neskai-

tāmos baros; daudzas dzīvo ievērojamā dziļumā, citas vai-

rāk ūdens virsējos plānos. Visas ir labas peldētājas, vi-

sas bez izņēmuma ļoti plēsīgas, lai gan nevar sacīt, ka

viņu laupīšanas kāre būtu attīstīta samērā ar viņu lie-

lumu, jo taisni šīs dzimtas lielākās sugas bieži apmierinās

ar ļoti mazu medījumu. Makreļu vairošanās spējas ir ie-

vērojamas un tāpēc viņu nozīme zvejniecībā ļoti liela, Da-

žas sugas zināmās piekrastēs ir svarīgākās no visām zi-

vīm, citas vērtē zemāk tikai par siļķi.
Makrelēm šaurākā nozīmē, (Scomber), no kurām

kā vērtīgāko mēs uzskatam makreli (Scomber scom-

ber), ir slaids ķermenis, divi viena no otras tālu stāvošas

muguras spuras, no kurām pakaļējā sakrīt vairākās tā

sauktās neīstās jeb bastardu spurās, astes sānos nelieli

audri, žaunu vāki bez dzeloņiem, konaveidīgi zobi, novie-

toti žokļos vienā rindā, septiņi žaunu stari un ģērbs no

mazām zvīņām, šī tikpat skaistā zivs, veidā kā krāsā, sa-

sniedz 40—45, augstākais 50 cm, svarā caurmērā vienu

kilogrammu. Virspusē uz spilgti zilā pamata ar zeltainu

spīdumu ir tumšas šķērsstrīpas, apakša ir sudraba bal-

tumā. Agrāk, pateicoties zvejnieku un citu novērotāju
ziņojumiem, valdīja nepareizs uzskats, ka makreles dzim-

tene meklējama Ledus jūrā un ka katru gadu tā izdarot

lielus ceļojumus uz dienvidu apgabaliem, šādi ceļojumi
arī patiesībā notiek, bet blakus tiem notiek arī daudzi,
kam sakars ar to dzīvnieku ceļojumiem, no kuriem makre-

les barojas. Vienmēr te ir noteikta kārtība, kas vairāk
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vai mazāk saistīta ar jūras straumēm. Pie Austrumfri-

zijas krastiem tās atrod no pavasara līdz rudenim; Veze-

ras grīvā tās manāmas no maija līdz jūlijam, pie Rigenas
salas un štrālzundas tās zvejo no jūnija līdz septembrim,

pie Travemindes tās parādās baros tikai augustā. Dažos

gados viņas te arī pilnīgi izpaliek, tāpat kā pie Rigenas
salāts parādās lielākā skaitā tad, kad pieturas ilgāku lai-

ku ziemeļaustrumu vējš. Viņu parādīšanos piekrastē ap-
sveic ar lielu prieku, jo makreles pieder pie labākām un

derīgākām jūras zivīm, un viņu zvejai kā senātnē tā arī

tagad ir ļoti liela nozīme.

Britanijas piekrastē šī zivs ieronas jau martā, daž-

reiz pat februārī, bet īstais zvejas laiks gan iesākas tikai

maijā vai jūnijā, vēl tālāk uz ziemeļiem mēnesi vēlāk. Vai-

rāk uz dienvidiem makrele nārsto jūnijā. Oliņu skaits vie-

nai mātītei ir apmēram pusmiljons. Jaunas, 10—15 cm

garas makreles var redzēt augusta beigās, puspieaugušas

jau novembrī, kad tās, izņemot dažas, aiziet atpakaļ jūras
dziļākās vietās. Viņu galvenā barība liekas ir citu zivju

pēcnākamie: tā viņas seko sīkākām siļķu dzimtas sugām,

no kurām taisni vienu dēvē par makreļu vadātāju. Tās ir

ārkārtīgi ēdelīgas un tamdēļ aug ļoti ātri.

Milzīgās makreles, tunči (Thvnnus) ceļo pa jūrām,
kas atrodas vairāk uz dienvidiem, un priekš dažām pie-
krastēm, sevišķi Vidusjūrā, tiem ir ļoti liela nozīme. No

makrelēm šaurākā nozīmē viņi atšķiras ar tuvu viena

otrai stāvošām muguras spurām un samērā lielu skaitu

bastarda spuru; bez tam tiem ir krūšu bruņas no lielām

maz spīdīgām zvīņām, kas uz astes pusi pāriet smailēs,
blakus divām astes šķautnēm ir audrus. Mazie smailie

žokļu zobi sakārtoti vienā rindā.

Senās tautas pazina un zvejoja šīs grupas svarīgo

locekli tunci (Thvnnus vulgaris), kas ir no visām zi-

vīm, ko zvejo viņu garšīgās gaļas dēļ, pati lielākā: tā

ir divi līdz trīs metri gara un vienu līdz četri un pat vai-

rāk centneru smaga makrele. Mugura ir melni zilgana,
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krūšu bruņas balti zilas; sānu pamata krāsa ir iepelēka ar

sudraboti baltiem plankumiem, kuri savienojas lentēs;

pirmā muguras spura un tūpļa spura izskatās gaļas krāsā,

neīstās spuras ir sēra dzeltenas ar melnām malām.

Par īsto tunča tēviju jāuzskata Vidusjūra, Atlantijas
okeānā tas liekas būt sastopams retāk un viņa vietā te

dzīvo radniecīgas sugas. Zvejnieki gan apgalvo, ka tie

katru gadu ierodoties lielā skaitā Vidusjūrā caur Gibral-

taras šaurumu no okeāna. Senāk tunču piepēžo parādī-
šanos Vidusjūras piekrastē citādi arī nevarēja izskaidrot,
ka tikai šādi, mums tomēr jātic tagadējam apgalvojumam,
ka viņi tāpat, kā daudzas citas zivis, laikiem dzīvo dziļu-
mos vai jūras vidū un ieronas piekrastēs nārstam tuvo-

joties. Tad viņi ietur noteiktus ceļus, laikam vadoties no

ielejām jūrā, pa kurām ceļo. Ceļošana tādā veidā, kā to

domāja senās tautas, gan nenotiek. Gadu no gada Vidus-

jūrā atrod tunčus un daudz biežāk kā kaut kur citur. At-

lantijas okeāna piekrastēs šo vērtīgo zivi sastop visur, bet

vienmēr retāk. Izņēmuma gadījumos viņa iemaldās zie-

meļu apgabalos, sevišķi līdz Lielbritānijai. Mūsu jūrās
viņa ir rets viesis, tomēr 1869. gadā Jasmundas piekrastē
izvilka trīs metri garu tunci.

Nevar būt nekādu šaubu, ka tuncis piekrastē ierodas

tikai nārsta dēļ. Kad viņš atnāk, ikru oliņas ir vēl maz

attīstītas, bet viņu attīstība iet neparasti ātri uz "priekšu.
Aprilī noķertiem tunčiem ikri sver apmēram piecpadsmit

unces, tiem, kas maijā iemaldās tīklos, jau vairāk kā seši

kilogrammu. Oliņu skaits bieži ir ļoti ievērojams. „Uz-

lūkojot viņu olvadu bagātību un pilnību", saka abats

Cc 11i, kuram mums jāpateicas par pirmo pilnīgo šīs zivs

un viņas zvejas aprakstu, ~es nekad neesmu šaubījies,
ka Levenhūka Leeuvenhock) acs tur atrastu tādu

pat bezgalīgu skaitu oliņu, ka viņš to atradis šellzivī",
citiem vārdiem sakot, ka katra zivs laiž pasaulē vairākus

simttūkstošus oliņu.

Jūnija vidū zivis ar pieņiem un zivis ar ikriem redz

nemitīgi kustoties ūdenī un virs viņa, jo tad tās uzturas
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tikai virsējos slāņos un ļoti bieži palecas virs ūdens lī-

meņa.

Ap šo laiku iestājas nārsts. Ikrainās mātītes nār-

stojot aļģēs un tēviņi tūlīt pēc tam laižot ūdenī savu sēklu.

Jaunie izšķiļas jūlijā; dažas dienas pēc tam tie sver pus-

otras unces, turpretim augustā tie sasnieguši svarā čet-

ras un oktobrī trīsdesmit unces. Cik ātri viņi turpina

pieaugt, nav gan zināms, tomēr domā, ka arī nākošā gadā
tie ļoti strauji pieņemas svarā. Cik ilgi turpinājās aug-

šana, par to trūkst ziņu; liekas, tomēr, ka tie jau agri

kļūst vairošanās spējīgi, jo kopā ar vecām un lielām zi-

vīm izzvejo arī jaunākas, kas, jādomā, neturētos kopā ar

lielajām, ja nebūtu jau spējīgas vairoties.

Tunču zvejas apraksts, īsti sakot, jāuzskata par viņu
dzīves aprakstu, jo mūsu zināšanas par šīs zivs dzīvi di-

binājās taisni uz šinī ziņā iegūtiem novērojumiem. Jau

senās tautas rosīgi nodarbojas ar tunču zveju, it īpaši
abos Vidusjūras gala punktos, Gibraltaras šaurumā un

Helespontā. Atkarībā no vietas un gada laika viņu zveja
norisinās dažādi, tomēr visplašāk to piekopj gar Itālijas

piekrasti, še viņu ierastos ceļus aizsprosto ar milzīgiem
tīkliem un labvēlīgos gadījumos vienā paņēmienā iegūst
tos tūstošiem. Minētais abats ir aprakstījis šo zveju tik

meistariski, ka viņa apraksts, kuru es. lieku še sekojošam

pamatā, ir vēl līdz šim noderīgs un nepārspēts.

Zvejas tīkli, īstas ēkas no auklām un cilpām, saucas

par tonariem, un skatoties pēc novietošanas izšķir priek-

šējos un pakaļējos tonarus. Kur šīs lieliskās celtnes ie-

rīko, jūrai vajaga būt vismaz 33 metri dziļai; tīkla mala

sniedzas 15 metri dziļumā, jo viņa daudzās nodaļas ir bez

dibeniem un krietna tīkla daļa novietojas jūras dibenā un

tur tai jāpaliek cieši. Tikai tā saucamiem maisiem ir

dibens, jo tos līdz ar iekritušiem tunčiem ceļ ārā; tie, sa-

līdzinot ar pārējo tīklu, ir arī nesalīdzināmi izturīgāki,
šaurās cilpas sasietas no stiprām kaņepāju auklām, lai

tīkls varētu izturēt zivju spiedienu un svaru. Tīkla sāni,

līdzīgi divām garām astēm, gar abām pusēm iet uz priek-

šu, lai zivis ievadītu tīklā. Tā sauktā aste novada maisā
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zivis, kas citādi aizpeldētu gar tiklu un krastu; tā sauktā

šlepe ievirza tiklā tās, kuras citādi aizpeldētu garām at-

klātā jūrā. Viss tīkla garums ir dažreiz vairāk kā jūras

jūdze.

Zvejas laikam tuvojoties Sardinijas piekraste patei-
coties šiem tonariem neparasti atdzīvojas. Kur zveju pie-

kopj jau daudzus gadus, tur piekrastē uzceltas lielākas

vai mazākas ērtas ēkas, kur apmesties zvejniekiem, tir-

goņiem un novērotājiem, kas zvejas laikā še sarodas.

Līdz marta beigām visur valda klusums un nav neviena

cilvēka; bet apriļa sākumā piekrastē izskatās kā tirgus

laukumā, kur salasās kopā visādu kārtu ļaudis. lerodas

iekšzemnieki un ārzemnieki un kad visas ēkas un būdas

ir aizņemtas, ta,d krastmalā un jūrā redz arī viņu apdzī-
votās teltis un kuģus. Tad darbs ir visiem: še laivniekam

un kalējam, tur nesējam piegādājot sāls maisus un citu

vajadzīgo, citā vietā redz cilvēkus, kam darba pilnas rokas

milzīgo tīklu izklāstot, lāpot un sametinot. ~Patrons"
vai zvejas īpašnieks, neskaitot uzmanību, kādu viņš pa-

rāda savu ļaužu darbam un viņu mielošanai, rūpējas arī

par dievkalpojumiem, jo pēc viņa domām labs loms ne ma-

zumis atkarājas arī no tiem. Bez tam īpašnieku pavada
daži drošākie un uzticamākie no viņa ļaudīm, kam uzticēta

virsuzraudzība un darba pārraudzība un rīkojumu izdalī-

šana bet pati galvenā persona un vissvarīgākais dar-

binieks ir reiss, jeb zvejnieku virspavēlnieks. Arābu va-

lodā reiss nozīmē apmēram to pašu ko priekšnieks vai

vadītājs; šis nosaukums tā tad norāda, ka arābiem tunču

zvejas māksla jādomā, bijusi labi pazīstama jau agrāk.

Viss, kas attiecas uz tunču zveju, atkaraājas no rēissa.

Tam jābūt vīram, kas bauda pilnīgu uzticību, kas nav spē-

jīgs savam saimniekam nodarīt zaudējumus pabalstot ci-

tus tonaru īpašniekus, tam jābūt tikpat labam savas lie-

tas pratējam cik apķērīgam, pamatīgi jāpazīst tunču daba,

jāgriež uzmanība uz visu, jāņem vērā katrs mazākais sī-

kums, kā piem. jūras dibena padziļināšanās vai pacelša-
nās, pēdējā savādā krāsa, īsi sakot, jāievēro katrs apstāk-

lis, kas varētu atstāt iespaidu uz zveju, visu iepriekš pār-
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baudot, un bez tam vajag arī prast milzīgo tīklu ātri un

droši nostiprināt atklātā jūrā tā, lai vētra to nenorautu.

Ead darbs iekārtots, viņam visu laiku jāseko izpildīšanai,

jo jebkura jauna darba uzsākšana ir atkarīga no viņa. Kā

locim viņam vajag spēt paredzēt gaidāmo vētru lai tā ne-

laikā nepārsteigtu darbā; kad notiek īstā zveja, tanī die-

nā viņš ir vienīgais pavēlnieks. No viņa īpašībām galve-
nām kārtām atkarājas zvejas panākumi. Tamdēļ viņam
parāda lielāko cienību, un svešnieks bieži nedzird piesau-
cam nevienu citu vārdu, izņemot viņu. Parasti tie, kas

ieņem šos augstos amatus, ir beiguši zvejniecības skolas;
vai nu no Dženovas, vai no Sicilijas.

Zvejas sagatavošanas darbi iekrīt apriļa mēnesī.

Maija sākumā jūrā nosprauž tonara vietu, tas ir atzīmē

līniju, kas tīklu izmetot norāda tā virzienu. To panāk ar

gariem valgiem, piestiprinot viņus virs ūdens vienu pie
otra. Kad vieta ir apzīmēta, nākošā dienā tīklu, kuru ga-

rīdzniecība iepriekš ir svinīgi iesvētījusi, vairākos kuģos

nogādā jūrā, kur to no visām pusēm noenkuro.

Tunči ceļo ar lielu noteiktību, ja nu arī ne tā, kā se-

nie domāja, vienmēr ar labiem sāniem gar krastu, pēc
E liāna (Aelian), reizēm līdzīgi vilkiem, reizēm līdzīgi
kazām, kas nozīmē: vai nu parasti pulciņos, kopā pa 2—3,
vai lieliem bariem. Mierīgā laikā viņi neceļo un labākā

gadījumā vienīgi meklē barību; bet tiklīdz jūru saviļņo
vējš, tie dodas ceļā, turēdamies pa lielākai daļai vēja vir-

zienā un tamdēļ tunča zvejas laikā nedz klusums, nedz

arī stipra vētra nevienam nepatīk; visi vēlas vēju, un,

pats par sevi saprotams, katrs zvejas īpašnieks tādu, kas

viņa zvejas tonaram nāk par labu.

Nonākušas pie tīkla sienas, zivis vispirms nokļūst

gar to lielajā nodaļā, kurai ieeja vaļā. Ļoti reti gadās,
ka kāda no tām apzinātos griezties atpakaļ, tā turpretim
visādi mēģina izkļūt cauri tīklam un nu nomaldās nāko-

šās nodaļās, kur atrod sev priekšā jau savējo sabiedrību

vai arī drīz vien tādu iegūst. īpaši novērotāji laivās uz-

turas tā saukto salu tuvumā pie atsevišķo nodaļu ieejām
un uzmana cik daudz zivju iet tīklā. Viņu apbrīnojami
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asais skats spēj saredzēt tunčus ūdenī, lai gan tie uz-

turas tik ievērojamos dziļumos, ka izliekas ne lielāki par

zardini; jā, viņi pat spēj tos saskaitīt vienu pēc otra kā

gans savas avis. Reizēm viņiem vai rēissam, kas ierodas

še ik vakarus, jāpielieto dažādi palīglīdzekļi, lai būtu ie-

spējams novērot ūdens dziļumus. Viņi apklāj laivu ar

melnu drānu, tādā ceļā apslāpējot krītošo gaismu kas ap-

grūtina novērošanu, vai arī iegremdē ūdenī akmeni, pie

kura piestiprināts balts tunča kauls, tā sauktā laterna,
kas tumšo dziļumu apgaismo. Ja reiss redz, ka kādā no

priekšējām nodaļām zivju par daudz, tad lai atbrīvotu ie-

eju jauniem ienācējiem, viņš mēģina aizdzīt pirmās uz nā-

košo nodaļu. Parasti to panāk ar sauju smilšu, kuru grau-

diņi šīm ārkārtīgi biklajām zivīm iedvēš tādas bailes, itkā

~pašas debesis gāstos virsū." Ja aizdzīšanai smiltis iz-

rādās oa nepietiekošām, ūdenī kā biedēkli iegremdē ait-

ādu, uri ja arī tas nepalīdz, tad ķeras pie pēdējā līdzekļa,
savelkot ar īpaša tīkla palīdzību nodaļu kopā un tādā ceļā
piespiežot zivis to atstāt.

Pēc katras tīkla pārbaudīšanas reiss sniedz īpašnie-
kam slepenas ziņas par lietas stāvokli uzdodot tīklā at-

rodošos zivju skaitu, paziņojot kādā stāvoklī tas atradis

ierīci, kā zivis novietojušās tīklā un t. t.

Kad zivis saradušās tīklā jau pietiekošā skaitā, tad

kādā dienā, kuras atnākšanu mēģina pasteidzināt ar tūk-

stoš vēlējumiem un lūgšanām, ja jūra ir klusa, ķeras pie
sišanas. Uztraukumu un gaidas, ko pārdzīvo zvejnieki,
tiem līdz izjūt visa apkārtne; no zemes attālākām malām

ierodas ievērojami vīri, lai noskatītos uztraucošā skatā.

Likums visām zvej niecībām ir, ka visus svešniekus, kas

ierodas, viesmīlīgi uzņem, apietas ar tiem visai draudzīgi
un prombraucot tos devīgi apdāvina. Nakti priekš zivju
sišanas reiss visas nāvei nolemtās zivis sadzen priekšējā
nāves kamerā, tā sauktā zelta nodaļā, jo zivis šai tīkla

daļā zvejniekiem ir tikpat droši rokā, kā zelts naudas

makā. Pēc tam atliek izdarīt vēl vienu svarīgu lietu,
proti, izvēlēties to svēto, kas tiek aicināts būt par sargu

nākošā dienā, šim nolūkam zīmītes ar dažu svēto vār-
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diem iemet laimes podā un tad vienu no tām izvelk. Visu

nākošo dienu piesauc vienīgi šī svētā vārdu.

Kautiņa dienā reiss pirms saules lēkta dodas uz salu, sa-

dzīt zivis nāves kamerā. Šis darbs dažreiz savienots ar

lielām grūtībām un sagādā reisam daudz raižu. Pa to

laiku ļaudis krastā ar apbruņotām acīm raugās uz salu,

gaidīdami pirmo reisa mājienu. Kad viss sakārtots, viņš
paceļ karogu. Tas rada piekrastē uzbudinājumu un dzīvu

kustību. Laivas ar zvejniekiem un ziņkārīgiem novēro-

tājiem atstāj krastu. Gar visu piekrasti ļaudis raibā ņu-

dzeklī skraida šurp un turp. Laivas, iekams tās vēl nav

sasniegušas salu, jau ieņem tādu kārtību, kādā tām jā-

novietojas pie nāves kameras; divas ar priekšstrādnie-
kiem nostājas zināmās vietās, un pārējās novietojas star-

pā. Nodaļas vidū izvēlas sev vietu reiss; viņš dod pavēli

uzbrukt, tāpat kā admirālis kaujas dienā.

Vispirms ārkārtīgi lēni un pēc iespējas vienmērīgi
izcel nāvei nolemto nodaļu no ūdens, atskanot nepārtrauk-
tiem visu zvejnieku kliedzieniem. Reiss ir visur klāt. te

priekšā, te aiz muguras, te vienā sānā, te otrā, vienu sa-

lamā, otru izbar, citam uzbļauj rupju vārdu, citam iesviež

ar korķa gabalu. Jo vairāk uz augšu paceļas nāves kame-

ra, jo ciešāk sadodas kopā zvejnieku laivas, ūdens mutu-

ļošana, kļūdama arvien stiprāka, norāda uz zivju tuvo-

šanos. Tad sitēji, apbruņojušies smagām rungām ar ga-
los piestiprinātiem dzelzs āķiem, dodas uz abām galvenām
.aivām, lai no tām izdarītu savu uzbrukumu. lekams tie

savu darbu vēl nav sākuši, pie viņiem nomanāms liels uz-

budinājums. •

Beidzot reiss dod pavēli sākt sišanu. Saceļas šaus-

mīga vētra, ko rada milzīgās zivis, redzēdamas, ka ir

ielenktas, vajātas un nāvei nolemtas, spēcīgi sitoties un

griežoties. Putojošais ūdens pārpludina laivas. Sitēji
strādā ar lielu niknumu, jo tie iegūst zināmu laupījuma

daļu un tamdēļ pūlas nosist zivju pēc iespējas vairāk un

galvenām kārtām lielākās. Saprotams, ka cilvēkam, kas

būtu tagad iekritis jūrā vai nokļuvis citādi briesmās, viņi
tagad palīgā nesteigtos, tāpat kā kaujas laukā negriež vē-
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rību uz ievainotiem. Tiek bļauts, sists, trakots, un no-

sisto zivi cik ātri vien iespējams velk no ūdens laukā.

Kad zivju palicis mazāk, sišanu uz brīdi pārtrauc, pievelk

tīklu no jauna un no jauna sākas slepkavošana. Sišana

pārmaiņus ar tīkla izcelšanu turpinājās, kamēr sasniegts

nāves kameras dibens un neviena tunča nav vairs palicis

pāri. Zivju asinis tālu krāso jūru.
Stundas laikā sišana ir pabeigta. Laivas peld un

iras uz krastu. Krastā tās apsveic ar lielgabala šāvieniem.

Pirms zivju izkraušanas katrs zvejnieks aiznes viņam
piederošo daļu, pēc tam zvejas īpašnieks ziedo vienu daļu
svētajam, kas piepildījis uz viņu liktās cerības; tūlīt pēc

tam savas prasības uz iegūto lomu pieteic arī zagļi. ~Var

teikt," tā vārdu pa vārdam izsakās abats. „ka pie tonariem

katrs ir zaglis. Zagšana še nav ne kauns ne noziegums.
Notvertam zaglim nedraud nekas vairāk, kā nozagtās
mantas pazaudēšana. Bet ja viņš to jau ir aizstiepis
līdz savai būdai, tad tā ir drošībā. Zināmā sakarā ar to ir

darba spēka lētums; jo alga, par kādu uzņēmējs līgst sev

strādnieku, ir pārāk zema salīdzinot ar viņam uzdoto

darbu un lai to atsvērtu, tam jādabon bez nolīgtās algas
vēl zināma piedeva. Tamdēļ īpašnieks pielaiž zagšanu ar

to noteikumu, ka viņš par to lai nezinātu, šāda vienoša-

nās klusu ciešot un īpašnieka paradums glābt savu mantu,
ja laupītājs noķerts, padara patronu un viņa kalpotājus

ārkārtīgi uzmanīgus, kurpretim zagļi, kam nav jābaidās
ne no kauna, ne no soda, bet jācieš vienīgi mantas zaudē-

jums, rīkojas sevišķi pārdroši un viltīgi. Tie nekrāmē-

jas ar atsevišķu gabalu zagšanu; laupīti tiek visi tunči un

zagļi prot tūkstošiem niķu, kā tos nogādāt drošībā. Ar

īstu acs apmānītāja veiklību tie ievelk tunci tāpat, kā

dažs savu sardeli."

Pēc kautiņa, ja vien tas nav pēdējais, tīklu neiztukšo

pilnīgi, turpretim vienu daļu, kādus 100 tunčus jeb vairāk,

atstāj zināmā mērā nākošā loma pievilināšanai. Pēc kāda

laika no jauna ieceļ svēto un atkal izdara sišanu, un tā tas

velkas tik ilgi, kamēr turpinājās tunču ceļošana. Sardi-

nijā tas ilgst līdz jūnija vidum. Dažos tonaros sišana
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ikgadus notiek 8 reizes un katrreiz dabū ap 500 tunču,
citos tonaros tādu ir pat līdz astoņpadsmit un katrreiz

iegūst ap 800 gabalu; ienākumi no zvejas tā tad ir ļoti
ievērojami. Pēc zvejas nāves kameru izceļ, bet brīnišķi ir

tas, ka pārējo tīklu pamet jūrā.
legūto lomu bieži vien svaigu pārdod no ārzemēm

iebraukušiem pircējiem, kas zivis pēc sava paraduma
iesāla un ietaisa. Pārpalikumu, ja tāds ir, nogādā kādā

ēnainā vietā, kur zivis sagriež gabalos. Vispirms nocērt

galvu, tad izņem kaulus un gaļu starp spurām, pēc tam

milzīgo zivi piekar virvē, piestiprinot to pie astes un

sešas reizes iešķeļ gareniski, izdarot divus griezumus no

tūpļa līdz astes galam, divus uz muguras un divus astes

virzienā, pēdējos tik tuvu vienu otram, ka tikai augšējās

bastardspuras tiek atdalītas; beidzot iegriež vēl visgarām
katros sānos: tā iegūst visai dažādus gaļas gabalus.

„Ir neticami," saka Cc 11 i, „cik daudzējādus gaļas vei-

dus mūsu zivs dod. Gandrīz Ikkatrā vietā dažādā dziļumā,

uzšķeļot to ar nazi, atrod citādu gaļu, reizēm cietāku,
reizēm mīkstāku; vienā vietā tā izskatās kā teļa gaļa, citā

līdzīga cūkas gaļai." Katra gaļas suga tiek arī īpaši iesā-

līta. Visaugstāk vērtē vēderu; tas ir tiešām vērtīgs, gar-

šīgs un krietns gabals, par kuru tiklab svaigu, kā iesā-

lītu maksā divreiz tik daudz kā par to gabalu, kas pēc

tā vēl skaitās par labāko. lesālāmo gaļu saliek mucās

un vispirms astoņas līdz desmit dienasatstāj to zem klajas
debess. Pēc tam to izņem ārā, novieto uz slīpiem dēļiem
un ļauj notecēt, tad saliek mucās atpakaļ, cieši nospiež,
aiztaisa vāku, ieber spundes caurumā vēl sauju sāls, ielej

sālījumu un tā uzglabā līdz iekraušanai kuģī. No kauliem

un ādas vāra līmi. Piecas mucas ar dažādu gaļu pieder .
kopā.

Cik veselīga ir tunča gaļa svaiga vai kārtīgi iesālīta,

tikpat kaitīga tā ir sabojāta. Asakas tādai gaļai paliek
sarkanas un garša tik kodīga, itkā tā būtu sapiparota. To

baudot rodas apdedzinājumi rīklē, sāpes vēderā un caur-

eja, un sekas var būt pat nāve. Tamdēļ vairākās Itālijas

pilsētās, galvenām kārtām Sirokā, zivis pavirši pārbauda
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jau laivās, iekams tās vēl nav nonākušas tirgū un gaļu,
kurai jau ir smaka, bez kavēšanās met jūrā.

Pirms vārīšanas tunču gaļa atgādina vērša gaļu; pa-

gatavota tā izskatās gaišāka. Svešnieku vārīšanas māk-

sla parādās arī viņas izlietošanā, še no gaļas pagatavo
teicamas zupas un labus cepešus, to sutina, cep un vāra,
ēd žāvētu ar sāli un pipariem kā laša gaļu un t. t.

Kāda cita šīs ģints suga ir visiem jūras braucējiem
un ceļotājiem labi pazīstamais bon i to (Thvnnus pela-

mvs). Izskatā viņš līdzīgs tuncim, bet ievērojami mazāks

un garumā reti kad sasniedz vairāk par ceturtdaļ metru.

Muguras un sānu tēraudzilais spīdums mainās ar zaļu un

sarkanu atsitumu; vēders izskatās sidrabots, ar četrām

gareniskām švītrām abos sānos no rīkles līdz astes spurām.

Brīnišķīgo krāsu mirdzumu un zivs skaisto izskatu aprak-
stīt tomēr ir pilnīgi neiespējami.

Bet Atlantijas okeānā bonito pieder pie bieži sasto-

pamām zivīm. Pēc Kitlica (Kittlitz), viņi sabiedrībā

ar tunčiem bieži ilgāku laiku seko kuģim, liekas, uzlūko-

dami to kā savu ceļa rādītāju plašajā okeānā, un lai gan

peld kopā ar saviem radniekiem, tomēr noteiktā kārtībā

pulciņos un viegli ieraugāmi, jo pieder pie cītīgāko lidojošo

zivju vajātājiem. Bez tam viņi pārtiek vēl no citiem

savas klases piederīgiem, no tintes zivīm, čaulainiem dzīv-

niekiem un pat no stādu vielām; tomēr visvairāk tie medī

lidojošās zivis. „Tunču zivis," saka Kitlics, ~tuncis
un bonito metas uz lidojošām zivīm ar milzīgu ātrumu;

pēdējo lidošanas vietā tās iztiek pa daļai ar augstiem lē-

cieniem, un ne reti tām laimējās saķert savu laupījumu

pat gaisā. Viļņu šļakstiem, troksnis paceļoties virs ūdens

un atpakaļ krītot, kopā ar vēja radīto saviļņojumu, pie
milzīgā skaita bēgošo un pakaļdzenošos zivju sagādā ska-

tītājiem īpatnēju ainu, kas liek ne mazumis brīnīties, cik

daudz lidojošo zivju tiešām krīt saviem ienaidniekiempar

upuri." To matroži prot izmantot savā labā, ietērpdami

spalvās nelielu zivi vai korķa gabalu, kas pārvilkts ar

spīdošu papīru, piekārdami to pie makšķeres āķa virs

ūdens, lai tas izskatītos pēc lidojošas zivs. Bonito, ku-
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ģim ātri ejot, metra augstumā lec pēc šī mānekļa un tad

aizvien droši uzķeras uz āķa. Viņa gaļa esot sausa un

to nekādā ziņā nevarot apzīmēt par garšīgu, dažreiz tā

esot pat ģiftīga.

Kopā ar makrelēm agrāk apvienoja arī dzeloņu
makreles (Carangidae), kuras Gint c r s (Giinther)

jaunākā laikā nošķīris īpašā dzimtā. Viņas atšķiras no

pirmajām, kurām tās ārēji līdzīgas, galvenām kārtām ar

savu kaulu uzbūvi, it īpaši ar mugurkaula skriemeļu skai-

tu, kas viņām mazāks nekā makrēlēm. Ķermenis pa lie-

lākai daļai sāniski plakans, garš vai īss un augsts, pārklāts

ar mazām zvīņām vai arī kails, spuras visai līdzīgas mak-

reļu spurām.
Arī šīs zivis apdzīvo jūras visos platuma grādos un

viņu dzīves veids visā visumā ir tāds pat kā makrelēm,
lielāko daļu tās uzturās ūdens dziļākos slāņos, apvienojas
baros un bieži vien vajā tik kaislīgi sīkākās zivis, ka pa-

ceļoties no dziļumiem augšup, parādās ar galvu virs ūdens.

Savrup peldošai zivij tās neseko, bet lielākiem zivju ba-

riem viņas nodara ne mazāku postu kā makreles. Viņu

gaļa tiek cienīta, lai gan labumā, salīdzinot ar pēdējām,
netiek līdz.

Bastard makreles (Caranx) galvenām kārtām

raksturo tas, ka ķermeņa sāni apbruņoti ar ķīlotām zvīņu

plāksnēm, un uz ikkatras plāksnītes ir dzelons, un tā. iz-

sikoties Gesnera vārdiem, rodas strīpa „tik asa kā

zāģis". Bastardmakrele (Caranx Trachurus) iz-

skatā līdzīga makrelēm, ar vārpstveidīgu ķermeni, pa-

smailu galvu un tievu asti ar spēcīgām spurām, tāpat kā

tā. Viņas garums ir kādi 30 cm. Virsas krāsa zili pelēka,

apakša sidrabota; spuras izskatās iepelēkas.

Izplatība bastardmakrelei apmēram tā pati kas makre-

lei. Arī viņa sastopama tiklab Vidusjūrā, kā Atlantijas

okeānā, ieskaitot arī Ziemeļjūru, turpretim Baltijas jūrā
tikai ļoti reti. Devonas un Konnvales piekrastēs, kā

ziņo Kučs (Couch), tā redzama parasti, un lai gan ar-
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vien viņas redz tikai pa vienai, tomēr dažreiz tās parādās

arī ārkārtīgi lieliem bariem. Pirms aprīļa tās reti kad

var sastapt, bet sākot ar šo laiku tās visur parādās lielā

skaitā. Viņu mīļākās uzturēšanās vietas ir tuvējie pie-
krastes ūdeņi un dažreiz tās pienāk zemei tik tuvu, ka

var saķert no krasta rdkām. Kādā vakarā augusta mē-

nesī ar rokas tīkliem tika izzvejots ap desmit tūkstoš ga-

balu. Otrā rītā piekrastē ieradās jauns bars un vīri un

sievas, kā veci, tā jauni, bradāja zvejodami pa ūdeni, ka-

mēr citi, kas palika krastā, nogādāja izzvejotās un pa-

sviestās zivis drošībā. 1834. gadā, kā ziņo Bich c no,

milzīgs bars tuvojās Īrijas piekrastei. Cik tālu sniedza

acs, jūra likās ar viņām nosēta. Arī te bars pienāca tā-

pat cieši pie krasta un katram, kas vien varēja atrast

kādu nedaudz virs ūdens pacēlušos klintsbluķi kur nostā-

ties, vajadzēja tikai iebāzt ūdenī roku un ķert; jo tiešām

ar katru veiklu ķērienu varēja iegūt ne tikai vienu, bet

pat trīs līdz četras zivis. Peldētājiem zivs sitās gar vi-

sām miesas daļām un apgrūtināja; jo jūras līmenis likās

sastāvam vairāk no zivīm, kā no ūdens. Viņu tumšā

massa, pildīdama virsējos ūdens slāņus, sniedzās tālu vis-

apkārt. Ļaudis apgādājās ar visādiem tīkliem un laida tos

darbā; tomēr tikai mazu daļu no tām varēja iegūt, jo
izvilkto zivju svars bij par lielu, lai tās varētu nogādāt
drošībā. Daudzus tīklus vajadzēja izvilkt krastā, lai va-

rētu iztukšot. Viens siļķu tīkls ar rupjām acīm izrādījās

sevišķi ienesīgs; katrā cilpā atradās pa vienai zivij, tā kā

izskatījās pēc zivju sienas, un arī šo tīklu tāpat vajadzēja
izvilkt krastā. Nevarēja būt runas par sazvejoto zivju
saskaitīšanu vai skaita novērtēšanu, jo viņu bij vezumiem.

Šie lielie zivju bari uzturējās še vienu nedēļu, un likās, ka

rīta un vakara stundas bij viņu maltītes laiks, jo taisni

tad tās parādījās vajādamas jaunās siļķes un pildīdamas
ar tām savu vēderu.

Par nožēlošanu, bastardmakreles gaļu nevar salīdzi-

nāt ar radniecīgās makreles gaļu. Lielbritānijā šo zivi

dēvē par ~zirgu makreli", gribēdami ar šo vārdu izteikt,
cik nevērtīga un bezgaršīga ir viņas gaļa.
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Pie makrelēm agrāk pieskaitīja arī z o b en a zivis

(Xiphidae), jo iekšējā būve abām daudzējādā ziņā vienā-

da; tomēr pirmo īpatnības ir pietiekoši svarīgas viņu at-

dalīšanai: jo netikvien augšžoklis ir citāds, bet arī spura

izskats un zobu trūkums ir svarīgas viņu pazīmes. Ķer-
menis zobeņa zivīm ir garš, sāniski nedaudz plakans, pa-

kaļgalā gandrīz apaļš, muguras priekšgals, sākot no pir-
mās muguras spuras līdz galvai, pakāpeniski iegrimst,
augšžokļi izstiepjas zobenam līdzīgā pagarinājumā, kas

sastāv no platas, pret galu arvien vairāk sašaurinātas, galā

strupas plātnes, ar griezīgām, sīkiem zobiņiem klātām ma-

lām, kas sākumā ar velvi, bet pret pamatu plakana, pie

pamata pat ar dobumu, augšā Svītrota, apakšā ar vienu

rievu, un cēlusies žokļiem pagarinoties un pārveidojoties.
Jūras zobenzivju (Xiphias) pārstāvis, zobena

zivs (Xiphias gladius), kā viņu visās valodās sauc, ir

milzīgs dzīvnieks, trīs līdz četri metri garš, no kura drusku

vairāk kā vienu ceturtdaļu aizņem zobens. 200—400 kg

smags, zilganā krāsā ar gaišāku apakšu. Zvīņu vietā tai

ir rupja āda.

Zobena zivju pastāvīgā dzīves vieta ir Vidusjūra, it

īpaši Sicilijas apkārtnē viņas nav nekāds retums. Tās

tomēr neaprobežojas ar šo piekrasti vien, bet aiziet arī

pa Atlantijas okeānu ziemeļos līdz Lielbritānijas un Nor-

vēģijai, ieceļo pat Baltijas jūrā, un no otras puses ir no-

vērotas gar visu Āfrikas piekrasti, kā arī Indijas okeānā

viscaur. Viņas tā tad var apzīmēt par pasaules pilsoņiem;
tās gandrīz aizvien uzturās- tikai ūdens virsējos slāņos,
tā ka muguras spuras parasti paceļas virs līmeņa. Viņas
pieder pie ātrākām un, samērā ar savu lielumu, spēcīgā-
kām zivīm un tādēļ spēj nomedīt savas klases sīkākos

radniekus, kas blakus dažādām tintes zivīm ir viņu iemī-

ļotā, vai pat vienīgā barība. Parasti tās sastopamas kopā

pa divi.

Jaunākā laikā novērotāju vispārējie uzskati ir tādi,
ka zobena zivs īstenībā ir nevainojams, labsirdīgs un bai-

līgs dzīvnieks, lai gan reizēm tā parāda sevišķu niknumu

un postīšanas prieku un tad tiešām ir spējīga uz varas
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darbiem. Arī vecais Gesn cr s, aprakstīdams tunci, sa-

ka, ka pēdējais ļoti bīstoties no zobena zivs. Šos ziņoju-

mus apstiprina Benets (Bennet). „Diezgan bieži,"
saka viņš, ~tunčus var novērot ciešā barā ap kādu kuģi,
itkā meklējot tur patvērumu no sava lielākā ienaidnieka

zobena zivs draudošiem uzbrukumiem, bet taisni šādos

apstākļos pēdējā metas viņu vidū un daudzas nodur. Viņa
tiešām ir spēcīgs ienaidnieks tunčiem un viņu radniekiem,
un diezgan bieži var redzēt, ka viņa tās vienu pēc otras

nodur ar savu šķēpu." Apgalvojums, ka zobena zivis uz-

brūkot vaļiem, jaunākā laikā arī ir apstiprinājies, jo ir

ļoti iespējams, ka runa iet nevis par mūsu zivīm, bet par

līdzīga nosaukuma vali. „Kādā rītā," stāsta Kro v s

(Crow), „klusā bezvēja laikā, kas pārsteidza mūsu kuģi
netālu no Hebridiem, kuģa ļaudis tika sasaukti kopā no-

skatīties kauju starp lapsas haizivi jeb tā saucamām jū-

ras lapsām un dažām zobena zivīm no vienas puses un

starp milzīgu vali no otras puses. Bij vasaras vidus,
laiks bija skaidrs un zivis atradās netālu no mūsu kuģa;
tā tad bij izdevīgi novērot. Tiklīdz vaļa mugura parā-

dījās virs ūdens, jūras lapsas palēcās vairāk metrus augstu

gaisā, ar lielu spēku metās uz savu ienaidnieku un spēcīgi
sita to ar savām garām astēm, tik spēcīgi, ka izklausījās,
itkā zināmā attālumā tiktu raidīti šāvieni. Zobena zivis

savukārt uzbruka nelaimīgajam valim no apakšas, un na-

baga dzīvnieks, ielenkts no visām pusēm un grūti ievai-

nots, vairs nezināja kur glābties. Kad mēs viņu vairs ne-

varējām redzēt, jūra visapkārt bij pārklāta ar asinīm un

mocības vēl turpinājās. Mēs nešaubījāmies, ka viņu ga-

līgi iznīcinās." Par visām lietām jāaizrāda, ka mūsu zi-

ņotājs lieto vārdus šķēps, nodurt, sadurt, nāvīgi ievainot.

Tālāk noteikti pierādīts, ka viņas sadur lielākus dzīvnie-

kus un beidzot Daniels apgalvo, ka Severnā, netālu no

Vorčestras, zobena zivs sadūrusi kādu cilvēku peldoties
un tūlīt pēc tam šis nezvērs saķerts.

Kuģiem zobena zivis vairāk reizes dūrušas un plankas
ar nolūzušiem zivs šķēpiem tikušas izstādītas vairākos

muzejos. 1725. gadā, izlabojot Britanijas kara kuģi
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„
Leopard", kādā plankā kuģa sānos atrada nolauztu zivs

šķēpu, kas bija izurbies cauri collu biezajam ārējam ap-

šuvumam, astoņus centimetrus biezam spraislim, un arī

kādā citā kuģī. kas bij atgriezies no Dienvidjūras, atrada

nolauztu briesmīgā nezvēra ieroci, kas bij izspraucies
cauri netikvien 8 cm biezajam apšuvumam, bet arī caur

30 cm resnu līku baļķi un bez tam vēl sadragājis kādai
trāna mucai dibenu. Tik spēcīgs grūdiens atstāj tādu

iespaidu, itkā kuģis būtu uzskrējis klintij; arī sekas būtu

apmēram tikpat briesmīgas, ja vien zivij izdotos savu

šķēpu atkal izvilkt ārā, kas tai, par laimi, šķiet, tomēr

neizdodas. Vienmēr tas ir atrasts nolūzis un tamdēļ va-

rētu pieņemt, ka trakais zellis pārdrošo mēģinājumu sa-

maksā ar savu dzīvību. Citādas var būt sekas, ja tas

savu spēku izmēģina pie zvejnieku laivām: un tiešām,
esot noteikti zināmi vairāki gadījumi, kad zobena zivs

laivu nogremdējusi.

Mūsu laikos jaunas zobena zivs gaļu uzskata par īsti

labu. Senie kā sevišķu gardumu uzlūkoja daļu astes un

gaļu ap spurām. Aiz šī iemesla zobena zivs medības tiek

bieži piekoptas. Tās atgādina vaļu medības.

Grunduļi (Gobiidae) pa lielākai daļai ir nelielas,
slaikas zivis ar kailu vai zvīņām klātu gļotainu ādu, divām

muguras spurām, pie kam priekšējās bieži ir lokanas, bet

dažreiz tās savienojas kopā ar pakaļējām, ar tāļu uz priek-
šu stāvošām vēdera spurām, kas. saaugdamas kopā, pie

pamata, vai arī visā garumā, veido kautko līdzīgu piltuvei
vai tukšai ripai, žaunās pieci stari. Tēviņiem »n ne-

daudzām sugām arī mātītēm pie tūpļa atrodama tā Jauktā
dzimuma kārpa. Dažu sugu tēviņu un mātīšu atšķirības
ir sevišķi uzkrītošas.

Lielum lielā daļa grunduļu dzīvo jūrā. Priekšroku

viņi dod klinšainam jūras dibenam, kur tie cieši ieguļas

starp akmeņiem un medī tārpus un krevetes, bet ēd arī

zivju ikrus un jūras zāles, izbiedēti ātri sapulcējas kopā,
lai turpinātu bēgšanu barā. Ūdenī viņi kustas ļoti veikli,

bet ļoti labi prot pārvietoties arī pa dibena dūņām, lie-
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tojot kāju vietā savas krūšu spuras. Līdzīgi plaušu un

labirinta zivīm tie var dienām ilgi uzturēties ārpus ūdens,

pa daļai lietojot elpošanai atmosfēras gaisu. Vairošanās

spēja viņiem visai liela un tā īpatnēja tanī ziņā, ka tēviņi
ņem dzīvu dalību jauno attīstībā, proti, tie apsargā oliņas.
Cilvēka saimniecībā viņiem gan nekādas lielas nozīmes

nav; viņu gaļa nav diezcik teicama.

Par grunduļiem vārda šaurākā nozīmē (Gobius)

sauc tos dzimtas locekļus, kuriem vēdera spuras saaugu-

šas kopā visā garumā. Viena no šīs bagātās ģints izpla-
tītākām un bagātākām sugām ir melnais grundulis

(Gobius niger), 10 vai augstākais k5 cm gara, tumšas

krāsas zivtiņa ar gaišāku vēderu un dūmainiem planku-

miem, kas parasti izskatās tumši brūni, reizēm arī bālāki,

ar melnganām joslām uz muguras un astes spurām, brūni

švītrotām eļļas krāsas, krūšu spurām.
Melnie grunduļi lielā skaitā dzīvo Vidus- un Ziemeļ-

jūrā, bet arī Atlantijas okeānā, kanāla šaurumā un Bal-

tijas jūrā viņu netrūkst, lai gan tur tos zvejo tikai zinā-

mās vietās, kā piemēram Ķīles līcī un gar Pomeranijas

piekrasti. Viņi dzīvo tādās vietās, kur jūras dibens pār-
klāts ar akmeņiem, lai gan nepiesūcas cieši pie tā, bet

brīvi guļ uz zemes. Labprāt tie uzturās upju grīvas tu-

vumā; saldūdeņus tie, liekas, neapmeklē. Mazi čaulaiņi
dzīvnieki, dažādi tārpi un līdzīgas vielas ir viņu barība.

Kučs (Couch) ziņo. ka viņi medījot no kādas apslēptas
vietas un iegūto laupījumu ēst pastāvīgi atgriežoties at-

pakaļ. Nārsta laiks viņiem iekrīt maijā vai jūnijā; ap

šo laiku viņi atstāj klintis, kur mita agrāk, ierodas ar jū-

ras zāli apaugušās piekrastes vietās, rok še, kā novērojis
01 i v i, dziļas un ērtas alas, pārklājot tās ar minēto stādu

saknēm un dēj tanīs savas oliņas. Tāpat kā tas ir pie

stagariem, tēviņš uzņemas būvmeistara pienākumus un

tāpat kā tur viņš apsargā savas mājas ieeju un novēro

mātītes, kas ierodas laist ikrus. Viņš pielabina katru

ieradušos mātīti, ļauj tai ieiet alā un izlaistos ikrus tūlīt

apaugļo. Pēc tam tas cerību pilns mēnešus divus uzticīgi

sargā olas, drošsirdīgi aizstāvēdams tās pret visiem ienaid-
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niekiem, pa šo laiku redzami novājē, un kad mazuļi paau-
gušies atstāj sava tēva mājas, atsvabinādami uzticīgo

sargu no visām rūpēm un raizēm, viņa spēki, liekas, ir

galīgi izsīkuši. Ja mātīšu nāk daudz, viņš savu māju pa-

plašina, nereti apgādājot to ar vairākām izejām; ja ap-

meklētāju trūkst, viņš ligzdu pamet un taisa citā izdevī-

gākā vietā jaunu.
Venēcijā melnie grunduļi kopš seniem laikiem ir bi-

juši iemīļots ēdiens, turpretim romieši tos nav turējuši
nekādā cieņā:

„Lepnas dzīres gan arī venēcieši prot rīkot,
tomēr pirmajā maltītē grunduļus sniedz tie arvien,"

zobojas Marcials. Mūsu dienās itālieši sevišķi cieni

viņu garšīgās aknas un tamdēļ cītīgi zvejo grunduļus,

gan ar tīkliem, gan makšķerēm. Piemēroti ierīkotos ba-

seinos sagūstītus tos var ilgi uzturēt dzīvus.

*

Piekrastes purvos un stāvošos ūdeņos karstajos apga-

balos, it īpaši Āfrikas rietumos un austrumos, kā arī dau-

dzās Indijas un Klusā okeāna salās dzīvo grunduļu suga

kas, pateicoties savu žaunu uzbūvei, spēj nodzīvot bez

ūdens vēl ilgāk, kā viņu radnieki un sakarā ar to tie gan-

drīz lielāko dienas daļu pavada mitrās dūņās, pārvietoda-
mies še īpatnējā veidā. Viņus sauc par dūņu grun-

duļiem (Periophthalmus). Krūšu spuras viņiem ļoti
garas, varētu teikt līdzīgas rokām un ar zvīņām, vēdera

spuras saaugušas kopā galvas sāni ar zvīņām. Tuvu kopā

gulošās, uz āru izspiedušās acis no apakšas aizklājas ar

plakstiņiem, žaunas sastāv tikai no vienas rievas.

Šīs ģints pārstāvis ir dūņu grundulis (Perioph-
thalmus koelreuteri), apmēram 5 cm gara zivtiņa ar

ļoti dažādu ādas krāsu un zīmējumu, pa lielākai daļai gaiši
brūnā pamatkrāsā, izraibota ar sudrabotiem un tumši

brūniem plankumiem, kuras pakaļējo muguras spuras

augšdaļu bez tam rotā melna garena švītra ar baltām ma-

lām, bet krūšu un vēdera spuras pārklātas plankumiņiem
un punktiņiem.
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Ja vien kādu zivi var saukt par kokā kāpēju, tad

tāds ir dūņu grundulis, jo spuras viņam liekas izveidotas

taisni tā, ka ar tām būtu iespējams rāpties. Tās ir drī-

zāk kājas, nekā spuras un kā tādas arī pilnā mērā tiek

lietotas. Dūņu grunduļi visi mazāk piekopj savas medības

ūdenī nekā uz zemes. Viņi dzīvo kā aibinieki, pa lielākai

daļai guļ dūņās, skraida še vai pa krastmalu kā ķirzakas,
metas savam laupījumam virsū ar tādu ātrumu, ka reti

kad to palaiž. Vajāti tie bultas ātrumā aizskrien pa dū-

ņām, ierokas tanīs un tādā ceļā paslēpjas. „Es," tā raksta

man Pechuels Leše (Pechuel-Loesche), „atradu šo

reto zivi vienīgi stāvošos upju grīvu un viņu atteku ūde-

ņos, un nekad neesmu sastapis stipri sāļajā atsevišķo
lagūnu ūdenī; vislabāk tās, liekas, mēdz uzturēties man-

grovēs. Vispilnīgāk es tās novēroju nedaudz augšpus

Ciloango un Kuiļu ietekām Loangas piekrastē. It īpaši

bēgumam iestājoties klusā laikā viņas tur redzamas du-

čiem ūdens atsegtās, mitrās, lēzenās piekrastes vietās,

parasti gar mangrovu biezokņiem un viņu ēnā kur tās var

brīvi darboties un izvairās no sausām vai ar zāli apaugu-
šām vietām. Vienāda lieluma zivis, liekas, turās kopā

atsevišķos, vairāk vai mazāk lielos pulkos. Jusdamās dro-

šībā, tās atbalstīdamās uz astes un spurām un nedaudz

saliekdamas un izstiepdamas atkal taisnu savu ķermeni,
īsiem, maziem lēcieniem kustās uz priekšu, atstādamas

mīkstajās dūņās raksturīgas pēdas; reizēm šur tur iz-

klīdušas pa vienai un izlaidušās guļ. Tad viena otra no

viņām itkā spēka pārpilnībā vingrinājās lēcienos un rei-

zēm vairākas itkā rotaļādamās lēkā un tvārsta viena otru.

Tad atgadās arī, ka kāda zivs pēkšņi uzlēkusi uz mangro-

ves saknēm, apmēram tādā augstumā virs zemes, kā

viņas paša ķermeņa garums, un cieši pieķeras pie koka ar

savām spurām. Man nekad nav bijusi izdevība novērot,
kā dzīvnieki uzrāpjas augstāk, bet domāju, ka tie, vienmēr

tupēdami tikai uz tievām saknēm, rāpjas uz augšu tāpat,
kā viņi to dara pa zemi, apķerdamies ar spurām un stum-

damies ar asti. Vienmēr man gadījies novērot, kā izbie-

dētās zivis metās zemē no mangrovu saknēm, kur tās bij
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tupējušas viena metra augstumā; vēlāk man bija izdevība,

pārliecināties, ka tās var stundām ilgi dzīvot bez ūdens.

Bez tam tās ir diezgan bailīgas un pret aizdomīgiem ra-

dījumiem aizstāvas ērmotā veidā, nedaudz sasliedamās

dījumiem aizstāvas ērmotā veidā, nedaudz sasliedamās

uz spurām uz augšu ; novērotājam nekustoties un tad pār-
steidzot tās ar ieklepošanos, svilpienu vai kādu citu trok-

sni, viņas ātri pieplok pe zemes un visai steidzīgiem lēcie-

niem iebēg ūdenī, kur acumirkli pazūd. Ļoti strauji seko-

jošo lēcienu platums var divas vai trīs reizes un varbūt

vēl vairāk pārsniegt ķermeņa garumu. Lielā steigā bēgot
seklā ūdenī, kur tās it labi vēl varētu peldēt, viņas tomēr

tāpat kā uz zemes pārvietojas lēcieniem, radot pie tam

īpatnēju ūdens šļakstēšanu, it īpaši tad, ja viņu skrien

daudz. Veselas zivis mums nekad neizdevās iegūt, bet tā

kā nēģeru zēni mūsu uzturēšanās laikā tās šāva ar vieglām
bultām, mēs vairākkārt saņēmām viegli ievainotas, kas

vēl dūšīgi lēkāja apkārt pa galdu."

Dūņu grunduļu barība, par ko ziņo citi novērotāji,
ir vēži un kukaiņi.

Xi v j ē (Cuvier) nošķiro no jūras grunduļiem apmē-

ram kādu duci grunduļiem līdzīgu sugu bez zvīņām ku-

rām vēdera spuras saaugušas kopā līdzīgi ripai, un sa-

stāda no tām īpašu dzimtu, nosaucot viņas par ri p -

vēder ē m (Discobolii). Ar savu dzīves veidu ripvēderes

daudzējādā ziņā pieskaņojas grunduļiem un tāpat kā pēdē-

jie uzturas gandrīz vai vienīgi klinšainā jūras dibenā,

cieši pieplok še pie zemes ar savas spuru ripas palīdzību

un labākā gadījumā pārvietojas, atstādamas savu vietu

jūras dibenā vienīgi tad. ja tuvojas kāds laupījums.
Pirmā vietā novietoti jūras zaķi (Cvclopterus)

,

četrzāģaini īpatnēji veidoti dzīvnieki, ar lielu, no abām

pusēm iešķeltu spuru ripu, kuru veido gar bļodu piestipri-
nāto vēdera spuru stari, īsām muguras un tūpļa spurām,

platu rīkli, lipīgu grumbuļainu ādu un skrimšlainu skele-

tu, šīs ģints pārstāvis ir j,ū ra s zaķis (Cvclopterus

lumpus), apmērām 60 cm gara zivs, svarā pat seši līdz
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septiņi kilogrammi, melni iepelēkā, apakšā iedzeltenā, vi-

sumā tomēr ļoti svārstīgā krāsā, ar gandrīz pilnīgi ne-

attīstītu priekšējo muguras spuru.

Jūras zaķi mīt visās ziemeļu apgabalu jūrās, it īpaši

Ziemeļ- un Baltijas jūrā un katrā ziņā ir jāpieņem, ka

viņu skaits ir ļoti liels, jo viņu vairošanās spējas reizēm

var izlikties brīnišķīgas. Turklāt pateicoties viņu īpatnē-

jam dzīves veidam, tos reti kad saķer. Jūras zaķis ir ļoti
slikts peldētājs, peld maz, un ja tiešām to dara, tad tikai

lēnām, luncinādams savu nesamērīgi vājo asti, bet daudz

biežāk tas, izlietodams savas vēdera spuras kā radziņus,
cieši pieķērās ar tām pie klintīm un akmeņiem un še gai-
da uz savu laupījumu. Viņa ripa to visai cieši savieno

ar priekšmetu, pie kura tas piestiprinājies: Hanokss

(Hannox) ir aprēķinājis, ka 20 cm gara jūras zaķa atrau-

šanai vajadzīgs 36 kilogrami liels svars. Viņa barība ir

medūzas un nelielas zivis.

Sagūstītie bez kavēšanās cieši piesūcas kādai piemē-
rotai vietai traukā, pat visgludākai stikla sienai un paliek
šādā stāvoklī vairāk stundas vai veselu pusdienu, kusti-

nādami vienīgi savas žaunas, tomēr atstāj savu vietu tad,

ja tiem nomet barību. Savā traukā viņi ķer gliemežus

un tārpus, bet mazas zivtiņas gandrīz pilnīgi saudzē.

Ap marta mēnesi jūras zaķis maina savu ādas krāsu

un dzīves veidu, bet pēdējais mainas tanī ziņā, ka zivs ta-

gad-paceļas no jūras dibena un uzmeklē seklākas, nērša-

nai piemērotas vietas piekrastē.
Fabr i ci j s (Fabricius) aizrāda, ka Crenlandē jū-

ras zaķi apriļa beigās vai maija sākumā dodoties uz klin-

šainiem līčiem, un tad mātītes ceļojot pa priekšu un vi-

ņām cieši sekojot tēviņi, ka pirmās laižot savus ikrus

starp lielākām aļģēm, visbiežāk klinšu spraugās, bet pē-

dējie tās apaugļojot, un tad pielīpot turpat blakus ikru

oliņām vai virs tām. Viņu vairošanās spējas ir sevišķi
lielas. Mātītei, kas pate bija trīs kilogrammi smaga, ikri

svēra vienu kilogrammu; bet tā kā ikviena oliņa ir vidē-

jas skrots lielumā, tad viņu kopskaits vērtējams tikai

simt tūkstošos. Fabri c i j s vēl min, ka tēviņi uzticīgi
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sargājot oliņas ar patiesu varonību, nodarīdamipat bries-

mīgajam jūras vilkam nāvīgus ievainojumus. Džon-

sto n s (Johnston) stāsta, ka tēviņi apsedzot oliņas un

paliekot savā vietā tik ilgi, kamēr izšķiļoties mazuļi. Drīz

pēc tam, kad tas noticis, jaunie cieši pieķeras tēviņam pie
sāniem un uz muguras un tas tagad ar dārgo nastu do-

das tālāk, un nogādā savu perējumu dziļākā un drošākā

vietā. Novembra beigās jaunie ir sasnieguši garumā kā-

dus 10 cm.

Grenlandē un īslandē viņus zvejo ar tīkliem vai arī,

ja izdodas tos saskatīt gulošus jūras zālēs, dur žebērkļiem.
Daudz ļaunāks ienaidnieks nekā cilvēks ir viņiem ronis,

kas tosl, kā liekasi ēd visai labprāt, kaut gan vispirms vi-

ņam daudz jāpūlas tos izlobot. Mātītēm gaļa ir liesa un

slikta, bet tēviņiem tauka un garšīga, islandieši to pat uz-

lūko kā gardumu, it īpaši kad tā dažas dienas pastāvējusi

sālī, un šādā veidā to pasniedz svešzemju viesiem.

Pie visnejaukākām un neglītākām zivīm pieder

rokispuri (Pediculati). Kā svarīga pazīme, kas rak-'

sturo šo dzimtu, kurā ietilpst ne mazāk kā kāds ducis su-

gu, uzskatāmi garie krūšu spuru roku kauli, kas zināmā

mērā attīstījušies kā kājas un patiesībā arī noder atbal-

stām, ļaujot šīm zivīm iespēju pat rāpties pa dūņām, lī-

dzīgi zīdītājiem. Uz galvas, kas pa lielākai daļai ir mil-

zīgi plata, atrodas īpatnēji izaugumi, kurus tie lieto citu

zivju pielabināšanai. Mute ārkārtīgi liela, vēders kā

plats maiss, zarnu kanālis turpretim ļoti īss. Ziemeļu jū-
rās dzīvo nedaudzas sugas, jo arī šī dzimta galvenām kār-

tām pieder ekvatora apgabaliem, kur sasniedz savu lie-

lāko dažādību.

Gesners nosauca šo ~sevišķi riebīgo, nejauko zi-

vi" par jūras velnu, un šis nosaukums palicis tam līdz šai

dienai. Viņai un viņas ģint? (Lophius) tuviniekiem, dze

loņaina galva un ļoti plati iešķeltā mute apbruņota ar

daudz asiem, uz iekšu ieliektiem kustīgiem zobiem. Ķer-
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menis sašaurinājās tieši aiz galvas un tuvāk astes galam
ir sāniski stipri plakans.

Makšķerniekam jeb jūras velnam (Lop-
hius piscatorius) ķermeņa virsa ir vienādā 'brūnā krāsā

un tikai spuras nedaudz tumšākas; apakša ieskaitot vē-

dera un krūšu spuras izskatās balta, astes spuras tumši

brūnas, gandrīz melnas. Garumā dzīvnieks var sasniegt

gandrīz divus metrus; tomēr tik lielus reti kad saķer.
Jūras velni dzīvo visās Eiropas jūrās, it īpaši lielā skaitā

Vidus jūrā un Atlantijas okeānā; arī Anglijas piekrastes

ūdeņos tie nav gluži reta parādība. Kā jau Gesners

aprakstījis, jūras velns uzturas dūņainā jūras dibenā, še

ar savu krūšu spuru palīdzību ierokas dūņās un uzglūn

laupījumam. Ja tuvojas kāda plēsīga zivs, tas kustina

savus garos taustekļus, pievilinādams tādā ceļā savu lau-

pījumu klāt, metas uz priekšu un pazudina to savā pla-

tajā rīklē. Ne laupījuma lielums, redz veids viņam nav

no svara. Kāds zvejnieks, kam uz makšķeres bija uzķē-
rusēs šellzivs, to ārā vilkdams, kā ziņo Kučs (Couch),

pēkšņi sajutis, ka zivs kļuvusi daudz smagāka, kam par

cēloni, kā izrādījies, bijis makšķiernieks. kas saķēris rīklē

visu šellzivi un vēlāk palaidis to vaļā tikai pēc vairākiem

spēcīgiem sitieniem pa galvu. Kādā citā gadījumā jūras
velns ierij is zuti, kas tikko bija uzķēries un makšķeres;
bet tas atrazdamies milzīgajā rīklē, mēģinājis vēl izbēgt,
izlienot caur žaunu spraugām un bijis jau gandrīz izsprau-
cies, kad tie abi izvilkti ārā. Par vairošanos mums ir

zināms, ka tie laiž daudz oliņu, kas ieslēgtas cietā apval-
kā; jādomā, ka viņu pieaugums nevar būt nekāds lielais,

jo odiņas tiek izlaistas pikām un citas zivis tās aprij.

Ziemeļu zemēs, kā jau aizrādīts, šīs zivis nekur ne-

lieto; turpretim ap Vidusjūru viņu gaļu ēd vismaz naba-

dzīgākie cilvēki.

Gļotu zivis (Blennidae) tiktāl pareizi nes savu

nosaukumu, ka lielākai viņu dzimtas locekļu daļai ir kaila

vai ļoti sīkām, apaļām zvīņām klāta, gļotaina āda. Ķer-



Dūņu grundulis (Periopthalmus koelreuteri).

Jūras zaķis (Cyclopterus lumpus).



(Scomber scomber).Makrele

Zobena zivs (Xiphias gladius).
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menis stipri garš un plakans, galva liela un drusku ne-

veikla. Vēdera spuras pie rīkles un sastāv tikai no di-

viem vai trim lokaniem stariem; abas muguras spuras sa-

augušas kopā, tomēr priekšējo un pakaļējo daļu vēl var

atšķirt, viņu .stari tāpat kā vēdera spurām ir mīksti un

viegli lokāmi, krūšu, tūpļa un astes spuras parasti lielas

un spēcīgas. Katrā žoklī ir pa vienai rindai garu, cieši

viens otram piegulošu zobu, kas novietoti visai noteiktā

kārtībā. Pie acīm, reizēm arī pie nāšu caurumiem vai uz

vaigiem ir dažāda veida taustekļi. Abu dzimumu atšķirī-
bas parasti ir diezgan uzkrītošas, proti, tēviņi atšķiras
no mātītēm ar to, ka viņiem sēklu vada galā ir augstāki
vai zemāki gareni ciļņi, jeb daudzas kārpiņas. Arī gļotu
"

; vis gandrīz bez izņēmuma ir jūras dzīvnieki. Viņas ir

uūšīgi laupītāji, dažas sugas pat visai ļauni plēsīgi zvēri

un tamdēļ zvejnieki no tām baidās. Viņu barība ir citas

zivis un visādi bezmugurkaulainie jūras dzīvnieki, galve-
?iām kārtām tārpi un gliemeži.

Jūras vilki (Anarrhichas) lielumā, apbruņojumā

pārspēj visus savus radniekus. Ķermenis viņiem garš
un plakans, muguras spura sniedzas iet gar visu ķermeņa
virspusi, bet tikpat maz savienojas ar astes spuru, kā

īsākā tūpļa spura; krūšu spuras lielas, vēdera spuru nav

nemaz. Kā īpatnēja un raksturīga pazīme uzlūkojama

mute, kas ir viena no briesmīgākām, ko zivju klase var

uzrādīt. Aiz milzīgiem, žokļos iestiprinātiem ilkņiem ir

vairākas rindas strupu veltenisku augšlēju un degunkauia

(vomera) zobu.

Jūras vilks (Anarrhichas lupus) sasniedz garu-

mā ap divi metri; dienvidu ūdeņos tomēr reti atrod ga-
rākus par vienu metru. Galvas virspuse, ķermeņa sāni,

mugura un spuras ir brūni dzeltenā krāsā, apakšējās da-

ļas izskatās baiti pelēkas. Muguras, kā arī tūpļa spura

ir ar 9—ll joslām un bez tam, tāpat kā pārējais ķerme-
nis, ar tumšiem punktiņiem.

Jau Skotijas ziemeļos jūras vilki nav nekāds retums;
Vācijas, Dānijas un Norvēģijas piekrastēs viņi sastopami
vietvietām, gar Islandi, Grenlandi un Lapzemes piekrastē
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tie ir parasta parādība, un no šejienes caur Bēringa jūras

šaurumu viņi izplatās līdz Klusā okeāna ziemeļiem. Lī-

dzīgi saviem dzimtas radniekiem viņi dzīvo jūras dibenā,

vislabāk klinšainās vietās, uzglūnēdami še savam laupī-

jumam no klinšu spraugām vai arī atraudami to no klin-

tīm. Viņu galvenā barība ir čaulu dzīvnieki un gliemeži,

kuru bruņas vai apvalku tie ar saviem briesmīgiem žok-

ļiem sadragā bez pūlēm. Domājams, ka viņi uzbrūk arī

dažādām zivīm, jo tie peld, lai gan čūskveidīgi ļodzīda-

mies, vēl arvien pietiekoši ātri, ka varētu vienu otru savas

klases radnieku noķert. Ziemu viņi pavada jūras dzel-

mēs; maijā vai jūnijā nārstam uzmeklē seklākas piekra-

stes vietas. Dažus mēnešus vēlāk viņu zaļganos mazuļus

diezgan ievērojamā skaitā var atrast starp jūras aļģēm.

Nevis briesmīgie žokļi ir tie, kas devuši jūras vilkam

viņa nosaukumu, bet gan viltīgi ļaunā daba, ko viņš izrāda,

tiklīdz redz sevi apdraudētu. Acu izteiksmē ir apslēpts

niknums, un šim skatam atbilst arī viņa izturēšanās. Sa-

gūstīta šī zivs trako pa tīklu kā neprātīga, mēģina to sa-

raut ar čūskas izveicību, kož katram priekšmetam, ko tai

tura priekšā. Zvejnieki ļoti uzmanās un izvairās ņemt
to rokās, bet tiklīdz pamana, ka ir saķēruši šo ļauno ne-

zvēru, tūlīt ķer pēc aira vai rungas un cik ātri vien iespē-

jams atņem tam dzīvību. Pretējā gadījumā jūras vilks

ķepurojas laivā vēl kādu pusdienu, jo arī viņš spēj ilgu
laiku uzturēties bez kaites ārpus ūdens un savu nikno da-

bu uzglabā, kamēr vien dzīvo.

*

Angļu zvejnieki salīdzina kādu no gļotu zivīm ar lē-

zenas laivas, tā sauktās ~gunnel", ķīļa baļķi, zviedru un

norvēģu zvejnieki to salīdzina ar zobenu, pirmie tāpēc

sauc viņu par ģunneli, otri par zobena zivi vai naža zivi.

Šos vārdus mēs paturēsim, jo pēc būtības viņi nav slikti

izvēlēti. Naža zivju (Centronotus) pārstāvis ir naža,
arī sviesta zivs (Centronotus gunelius). kas dzīvo

Ledus okeānā un Ziemeļjūrā, un dažreiz sastopama arī

Atlantijas okeānā līdz Francijas piekrastei. Garumā tā
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sasniedzot līdz 25 cm; tomēr viss lielais vairums ir ne ga-

rākas par 20 cm. Pamatkrāsa ir sarkanās un dzelteni

brūnās maisījums, kas pie rīkles un uz vēdera kļūst gai-
šāks un uz muguras izrotāts ar 9—12 labi redzamiem

apaļiem plankumiem ar baltām malām, bet pārējās vietās

ar nenoteiktiem, lāsainiem plankumiem. Dažām pirmie
atrodas uz muguras spuras, dažreiz uz tās un uz mu-

guras.

Naža zivis tāpat kā pārējie dzimtas radnieki dod

priekšroku akmeņainam jūras dibenam, lai gan reizēm sa-

stopamas arī tādās vietās, kas pārklāts mīkstām dūņām.
Vislielākā bēgumā tās var atrast nelielās peļķēs vai guļam
zem akmeņiem, vai arī jūras aļģēs, itkā gaidām atgrieža-
mies paisumu. Ūdens trūkums ilgāku laiku nesagādā tām

ne mazākās neērtības; tomēr sausā gaisā viņas nejūtas
tik drošas kā pārējie radnieki un aizvien meklē vajadzīgo
mitrumu spraugās starp akmeņiem un aļģēm, ūdenī vi-

ņas kustas ātri un veikli; tamdēļ pat seklās peļķēs tās

ir grūti saķert. Nerēķinot izveicību, viņām par labu nāk

ārkārtīgais ķermeņa glumums, kas apgrūtina saturēšanu;

viņas ir pietiekoši gudras un zina pēc ilgākas vajāšanas
cik ātri vien iespējams paslēpties klinšu spraugās. Viņu

barība ir sīki mīkstmieši, zivju mazuļi un ikri.

Naža zivis vajā daudzas plēsīgās zivis un jūras

putni; paisumā tās uzmeklē jūras kraukļi un garļakas,
bēgumā kaijas un viņu radnieki. Viens no viņas ļaunā-
kiem ienaidniekiem esot jūras bullis jeb jūras skorpijs,

kas uzturas turpat kur viņa un bez apdomāšanās iznīcina

šo neapbruņoto savas klases radnieku. No cilvēka naža

zivij nav daudz jābaidās. Viņas gaļa gan nav slikta, to-

mēr zivs ir par sīku un ķeršana neatmaksājas.

*

Sevišķu ievērību pelna luc i s, arī luci ņ š, zušu

bērns, jūras vēdzele (Zoarces viviparus), kas kā

dzemdētāju zivju ģints (Zoarces) pārstāvis pie-

der pie tām nedaudzām zivīm, kuras laiž pasaulē pilnīgi

attīstītus, dzīvotspējīgus mazuļus. Par šīs ģints pazī-
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mēm jāuzskata garais, plakanais ķermenis, sīkās, līdzīgi

atsevišķiem punktiņiem pār visu ķermeni izkaisītas zvī-

ņas un muguras spuras, kas tāpat kā gļotu zivīm sniedzas

pār visu ķermeņa virspusi, no 2—3 stariem veidotās vē-

dera spuras pie rīkles, garās, šaurās krūšu spuras un

tūpļa spura, kas sniedz vairāk, kā līdz pusķermenim un tā-

pat kā muguras spura tieši pāriet astes spurā. Konavei-

dīgie zobi novietoti rindā gar žokļa malām, augšlejas un

mēle neapbruņotas, žaunām seši stari. Būtu vēl jāmin
neliela kārpiņa aiz tūpļa, kur atrodas divi sēklu un olu

izvada caurumi. Nārsta laikā tā pietūkst un liekas iz-

pilda dzimuma orgānu vietu, lai gan, kā jau aizrādīts, ne-

kādi droši novērojumi šai ziņā nav izdarīti. Viņa garums

svārstās starp 20 un 40 cm, tomēr pēdējā lieluma zivis

jāuzskata par izņēmumu. Ādas pamatkrāsa ir bāli zaļa,
uz muguras un sāniem ar tumšiem plankumiņiem un

joslām, bet ķermeņa apakša tīra. Joslas ir arī muguras

spurai, bet krūšu un vēdera spuras ir vienā krāsā.

Līdz šim luči ir atrasti tikai ziemeļu jūrās, galvenām
kārtām Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā un kanālos. Retumis

gadās viņiem iepeldēt arī upēs, tā piemērām, tie ir sa-

ķerti Havelā pie Spandavas. Piemērotās vietās Anglijas

piekrastē viņi ir bieži sastopami, bet arī Baltijas jūrā šīs

zivis labi pazīst. Arī luči visbiežāk uzturas akmeņainā
jūras dibenā un viņu dzīves veids visumā ir tāds pat kā

pārējiem radniekiem, varbūt ar to starpību, ka viņi bie-

žāk nekā tie slēpjas aļģēs. Barībai viņi izvēlas mazas zi-

vis, gliemežus, tārpus un ikrus.

Pavasara sākumā oliņas mātītei ir vēl ļoti mazas. Ap

maija vidu tās jau ievērojami lielākas, krāsā sarkanas un

mīkstas. Ap šo laiku olas dīglī, kas ieslēgts īpašā ap-

valkā, var jau saskatīt acis kā divus mazus punktiņus.
Uz rudens pusi jaunie jau ir pilnīgi attīstījušies un viens

pēc otra piedzimst, tas ir, viņi tiek izstumti pa olu vadu

ārā, ar galvu uz priekšu, kā pilnīgi attīstīti mazuļi. Ja-

r c 1 s (Yarrel) visai pareizi izsakās, ka pietiekot ar mazā-

ko spiedienu, lai pilnīgi attīstītie mazuļi tiktu izmesti ārā

un ka viņam pat izdevies to izdarīt pie kādas mātītesļ kas
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mēnešiem ilgi bija gulējusi spirtā. Dažreiz jauno attī-

stība norit lēnāk, tā kā dzemdības notiek tikai februārī.

Piedzimstot mazuļi ir kādi trīs centimetri gari, bet ja mā-

tīte pati ir ievērojami liela, tad, kā ziņo Neils (Neill),

viņi sasniedzot gandrīz divreiz tik lielu garumu. Jau pil-

nīgi attīstīti, viņi tomēr vēl ir tik caurspīdīgi, ka ar ne-

lielu vairojamo stiklu var labi saredzēt asins riņķošanu
iekšā. Viņi pieaug ātri un jau pēc četrpadsmit dienām

trīskārt pārsniedz savu pirmo lielumu.

Piemērotos baseinos, kas pildīti ar jūras ūdeni, grūs-

nējas luču mātītes izturēšanos var ērti novērot. Aizvien

kūtrā zivs mēdz tagad jau vairākas stundas pirms dzem-

dībām izvēlēties noteiktu vietu traukā un paliek tur ne-

kustēdamās, kamēr visi mazuļi, vai mazākais lielākā daļa
ir iznākuši pasaulē. Pēdējie parādās ar galvu pa priekšu,
ātri seko viens otram, novietojas zemē pa labi un kreisi

ap mātītes asti un paliek tur vairākas stundas, varbūt

pat veselu dienu mierīgi guļam un neko daudz nekustēda-

mies. Ja vienā baseinā kopā novietoti vairāki luči. tad

var novērot, sākumā gan, protams, ne bez pārsteiguma,
ka divi vai vairāk trinas gar mātīti, spaidīdami to no

abām pusēm un tā tad tiešām palīdz tai dzemdēt, bet pēc
tam jaunos vienkārši apēd, tāpat kā viņi to dara brīvībā.

To pašu tomēr dara arī mātīte, ja viņa netiek bagātīgi

apgādāta ar barību.

Zvejniecībā lučiem nav nozīmes, lai gan viņu gaļu
ieteic kā garšīgu un šur tur tā parādās arī tirgū. Vārot

asakas paliek zaļas, kamdēļ šo zivi dažās vietās dēvē par

zaļkauli.

Aristotels runā par kādām zivīm no Heraelea

Pontioa apkārtnes, kuras upēm un ezeriem izžūstot, mit-

rumu meklēdamas ierokoties dūņās, un dūņu virskārtai

sakalstot, iekrītot miegam līdzīgā stāvoklī, bet iztraucē-

tas sparīgi kustoties. Teofrasts, papildinādams sava

skolotāja ziņojumus aizrāda, ka šādā stāvoklī šie dzīvnieki

vairojoties.
'

Dziļi dūņās viņi atstājot savus ikrus, kas at-
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tīstoties tad, kad upes vai ezera gultne atkal piepildoties

ar ūdeni. Arī Indijā, kā šie ievērojamie seno laiku rakst-

nieki vēl aizrāda, esot zivis, kas dažreiz iznākot no upēm

un līdzīgi vardēm klejojot pa sauszemi meklēdamas citus

ūdeņus.
No iepriekšējā var pieņemt, ka šīm zivīm vajadzētu

būt ar tādiem orgāniem, kādu citām zivīm nav. Plaušu

gan viņām nav, bet ir orgāni, kas tās atvieto. No ūdens

izņemtas, zivis nobeidzas, jo viņu žaunas sažūst un tādē-

jādi asins riņķošana tiek traucēta; viņas nosmok tāpat
kā augstāks mugurkaula dzīvnieks, ja tam aizsien rīkli.

Jo lielākas žaunu plaisas ūn jo smalkāk žaunas sazarojas,

jo ātrāk iestājas nāve. Dažas, tikko tās atstājušas ūdeni,
nobeidzas gandrīz acumirklī; citas var vairākas stundas

pavadīt ārpus ūdens, tā piemēram, mūsu karpas ievīstītas

mitrā drānā, var jūdzēm tāļu pārvadāt pa sauszemi. La-

birinta zivīm (Labvrinthici), par kurām Aris t o-

tels un Teofrasts stāsta, īpatnējās, daudzkārt sa-

zarotās šūnas rīkles kaulā ar lapveidīgu apvalku nozīmē

to pašu, ko karpām ievīs tīšana mitrās drānās, jo tās zi-

vij elpojot piepildās ar ūdeni, kas vēlāk pamazām iztek

caur žaunām. Citādi mūsu zivij ir iegareni-olveidīgs ķer-
menis, pa lielākai daļai ļoti garas muguras un tūpļa spu-

ras ar mīkstiem, zvīņotiem stariem, bet vēdera spuras kā

parasts, vai arī ar tik lielu pirmo staru, ka tā vairāk-

kārt pārsniedz garumā visus pārējos, vai pat tos atvieto.

Rāp otā j a s zivis, anabas (Anabas) raksturo

iegareni apaļš, nedaudz plakans ķermenis, ar rievotām

malām, mazi zobiņi uz žokļiem, vomera kaula galā un pa-

kaļējā daļā, garas muguras un tūpļa spuras, priekšējā da-

ļā ar daudziem stipriem, asiem stariem, un paīsas, lai gan
izveidotas kā parasts, krūšu, vēdera un tūpļa spuras.

Rāpotāja zivs (Anabas scandens) sasniedz ga-

rumā ap 15 cm, ar brūngani zaļu muguru, iedzeltenu vē-

deru, turpretim violetām muguras un tūpļa spurām, bet

izskatā iesarkanām vēdera un krūšu spurām un ar astes

spuru muguras krāsā. Dažas ir tumši joslotas un gaiši
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plankumotas, citas gandrīz viscaur vienā krāsā. Izpla-
tības apgabals aptver visu Indiju un Indonēziju.

Divi arābu ceļotāji, Soli mans un kāds otrs vārdā

neminēts, apmeklēdami devītā gadu simteņa beigās In-

diju, še atklājuši kādu zivi, kas iznākot uz sauszemes un

pa laukiem dodoties uz kokosa palmām, uzrāpjoties kokos

un pēc tam, padzērušās palmu sulu, atkal atgriežoties jū-
rā. Deviņi simti gadus vēlāk kāds Daldorfs atceras

šo pašu zivi un apraksta to, ziņodams, ka viņš to sastapis
Trankvebarā taisni tanī brīdī, kad tā rāpusies kādā sa-

plaisājušā palmā netālu no kāda dīķa, atvāzdama

žaunu vākus un ieķerdamās ar žaunu dzeloņiem
stumbra plaisās, atspiedusies uz tūpļa spuras dzeloņiem
un bīdījusies uz priekšu asti locīdama, tad atkal ieķēru-
sies ar žaunu dzeloņiem un šādā kārtā rāpusies augšup
un arī sagūstīta vēl skraidījusi apkārt pa smiltīm vēl kādu

stundu. Kāds misionārs Džons (John), apceļodams In-

diju ieguva vairākas šās zivis. Piecus ..kokā kāpējus"

viņš aizsūtīja Bloc h a m un raksta tam, ka minētais

vārds esot indiešu nosaukuma tulkojums, zivs tiešām, iz-

lietodama savus zāģveidīgcs vākus un asās spuras, mē-

ģinot uzrāpties krastmalas palmās, kamēr pa viņu stumb-

riem notekot lietus lāses. Kokā kāpējs varot nodzīvot

sausumā vairākās stundas un virzoties ūz priekšu dīvaini

ļodzīdams savu ķermeni. Vispār viņš uzturoties dīķu
dūņās, kur to ķerot un viņa gaļa esot iemīļots ēdiens.

Vēlākie ceļotāji un pētnieki par kokā kāpēju nezin

neko stāstīt, un daži pat noteikti, apšauba D a 1 d o r f a un

Džona ziņojumus: vieni tos neņem nopietni, bet citi

par tiem zobojas; tomēr visi piekrīt abiem tanī ziņā. ka

pannei-eri, kā iedzimtie šo zivi sauc, pie gadījuma tiešām

klejojot apkārt pa laukiem, un apstiprina arī Ar i s to te-

ļa un Teofrasta ziņas, ka sausajam gada laikam ie-

stājoties tā ierokoties izžuvušu ūdeņu dūņās. Visnoteik-

tākās ziņas sniedz Tenans (Tennent). kas jaunākā lai-

kā izdarījis sīkus novērojumus vai mazākais tādus sa-

kopojis.
„Pēdējā laikā," tā Tenanamraksta Morris, vai-
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dības pārstāvis Trinkonomalē, ~es bij nodarbināts pār-

baudot ūdens stāvokli kādā lielā dīķī, kūra dambi vaja-

dzēja izlabot, ūdens dīķī bij izžūvis līdz nelielai peļķei,
citur visur dīķa gultne bij sausa. Atrazdamies še kādā

augstākā vietā un nogaidīdami, kamēr pāriet negaiss, mēs

ievērojām kādu pelikanu, kas kāri mielojās seklā dīķa ma-

lā. Mūsu pavadoņi indieši, kļuva uzmanīgi un, pieskrējuši
tam klāt, iekliedzās: zivis, zivis! Nonākot pie šīs vietas,
mēs lietus izskalotās tēcēs redzējām lielu skaitu zivju, kas

visas slīdēdamas pa zāli rāpās augšup kalnā. Ūdens tās

tikko sedza, bet neskatoties uz to, viņas ātri un sekmīgi

virzījās uz priekšu. Mūsu pavadonis salasīja ap divi. sieki

zivju, lielāko daļu kādu 30 metru attālumā no dīķa. Tās

visas pūlējās uzrāpties dambī, un ja vien pelikans un pēc

tam mēs nebūtu viņas iztraucējuši, tās, jādomā, tiešām

būtu sasniegušas dambja virsotni, aiz kuras otrā pusē bij
kāds cits dīķis.

Acīmredzot, tās bij tās pašas zivis, kuras atrod arī

izžūvušos dīķos.
Jo vairāk ūdeņi izžūst, jo ciešāk kopā salasās zivis

nelielājās, pāri palikušās peļķēs vai mitrās dūņās, šādās

vietās viņas atrod tūkstošiem un var novērot, kā tās ku-

stas šurp un turp pa muklāju, kas atgādina prosas biez-

putru. Kad dūņas izžuvušas vēl vairāk, zivis dodas prom

Un uzmeklē dīķus, kur ūdens vēl uzglabājies.
Kādā vietā es redzēju viņas simtiem nākot no dīķa,

kuru tās tikko bij atstājušas; izklīdušas dažādos virzienos,
tās turpināja savu ceļu, neraugoties ne uz kādām grūtī-
bām vai traucējumiem. Tā kā uz minēto dīķi līdz šim

pastāvīgi gāja dzert apkārtnes mājlopi un meža zvēri, tad

zeme visur bij izmīņāta un ne mazums zivju iekrita dziļa-
jās bedrēs, ko bij atstājušas dzīvnieku pēdas; dažas, ne-

varēdamas vairs izkļūt ārā, līdz ar to sagādāja lījām un

vārnām bagātīgu laupījumu.
Man palika iespaids, itkā šie klejojumi notiktu tikai

pa nakti; jo vienīgi agrās rīta stundās es redzēju zivis

ceļojam apkārt un novēroju, ka tās, kuras es uzlasīju un

dzīvas turēju mucā, pa dienu izturējās mierīgi, bet naktī
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pielika visas pūles, lai izkļūtu no trauka ārā, un bieži vien

viņām tiešām izdevās aizbēgt."
No Ten a n a pētījumiem mēs vēl zinām, ka šīs ir

tās pašas zivis, kas vajadzības gadījumā prot arī dūņās ie-

rakties. Atkarībā no zemes īpašībām viņas atrodamas tur

pusmetra dziļumā un vēl dziļāk. Bieži gadās, ka zemes

virskārta ir tā saplaisājusi un izkaltusi, ka saņemot rokā

tā sadrūp gabalos. Zivis gan parasti guļ vēl daudzmaz

mitrākos slāņos; bet arī tie, liekas, var izžūt, viņu dzī-

vību tomēr neapdraudot, šī mūsu zivju īpatnība iedzim-

tajiem ļoti labi zināma, viņi sausajā gada laikā ierodas

pie dīķiem, pārmeklē dziļākās vietas un ar kapļiem, ko

tie tiešām lieto tīkla vietā, tās vienkārši izrok un tādā ceļā
bieži vien iegūst bagātu lomu. Zivis nekustēdamās guļ
dūņās, kas tās apņem no visām pusēm, bet tiklīdz no tām

atbrīvotas, tūlīt sāk darboties.

Līdz ar to ļoti vienkārši Un dabīgi izskaidrojams, ka

Ceilonā, īsi pēc pirmā uzlījušā lietus, kad ezeri un upes

uz dažām stundām vai augstākais dienām pildās ar ūdeni,

ļaudis rosīgi nodarbojas ar zivju ķeršanu, šim nolūkam

viņi lieto abos galos vaļēju grozu, kuru iedami pamazām
uz priekšu ar apakšējo galu iegrūž dūņās un kad zivis

tagad iesprostotas, ņem tās pa augšgalu rokām laukā.

Jau Bjukenens (Buchanan) min, ka sagūstītās labi-

rintzivis var piecas līdz sešas dienas uzglabāt sausā trau-

kā un tās nenobeidzas, kamdēļ dažādi brīnumu rādītāji,

ierasdamies no lielākām pilsētām, kur iedzīvotāji mazāk

nāk sakarā ar dabu nekā zemnieki vai zvejnieki, tās bieži

uzpērk un tura aplūkošanai.
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5
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Pirmā dzimta: Elapides (Elapidae) . .
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Melnās čūskas (Pseudechis) 13

Melnā čūska (P. porphvreus) .... 13

Cepures jeb vairoga čūskas (Naia) ...
17
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35
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dae) 59
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59

Mēmā klaburčūska (C. mutus). ...
73



316

Lachesis 73
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Ūdensvardes (Rana) 117
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117
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.

124
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Ragu varde (C. cornuta) 130

Trešā dzimta: Varžu krupji (Alvtidae) .
131

Aliti (Alvtes) 131

Dzemdētāju krupis (A. obstetricans) .
131

Ceturtā dzimta: Krupju vardes (Bom-

binatoridae) 136

Krupju vardes (Pelobates) 136

Ķiploku krupis (P. fuscus) 136
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138

Sarkanvēdera krupis (B. igneus) . .
138
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139
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. . .

165
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Krupis (B. vulgaris) 168
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Sestā dzimta: Bezmēļi (Aglossa) . . .
175

Pipa (Pipa) 175

Pipa (P. americana) 175

Otrā šķira: Astainie abinieki (Urodela) 181

Pirmā dzimta: Salamandras (Salaman-

drida) 184

Salamandras (Salamandra) 187
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culosa) 187
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.

191
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....
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Ribu salamandra (P. waltlii)
....

193
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195

Lielā šķirzutne (T. cristatus) .... 196

Kalnu šķirzutne (T. alpestris) . . .
196

Mazā šķirzutne (T. taeniatus) . . .
197

Pavediena šķirzutne (T. palinatus) .
198

Šķērszobu tritoni (Amblvstoma)
....

209

Aksolotls (A. mexicanum) 209

Otrā dzimta: Zivju tritoni (Ichthvoidea). 215
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Milzu salamandras (Megalobatrachus) . .
216

Milzu salamandra (M. maximus) . . .
216

Trešā dzimta: Proteji (Proteidae) . . .
217

Proteji (Proteus) 217

Protejs (P. anguineus) 218

Trešā šķira: Tārpveidīgie abinieki (Gvmnophiona). 223

Vienīgā dzimta: Cecilijas (Caeciliae) .
224
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Gredzenotā sifonopa (S. annulata) . . 224
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224
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. . 251
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251
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255
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259
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259
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260
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260
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phracti) 262
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265
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Jūras zaķi (Cyclopterus) 301
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306
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310
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