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varētu precīzi raksturot. Ja, veicot vienkāršus 

aritmētiskus aprēķinus‚ kā etalonu izmanto 

cilvēku‚ noskaidrojam‚ ka parastā pele ir 

1000 reižu vieglāka par cilvēku‚ bet zilonis 

– 100 reižu smagāks. Lūk‚ kāds plašs svara 

sadalījuma diapazons‚ bet tas ne tuvu nav 

iespējamais galīgais! Atsevišķu ciršļu sugu 

pārstāvji ir 50 reižu vieglāki nekā peles‚ bet 

milzīgais zilonis – 50 reižu vieglāks nekā 

zilais valis. Savukārt zilais valis ir vienkārši 

unikāls dzīvnieks – to pilnīgi droši var saukt 

par vislielāko dzīvnieku‚ kas jebkad ir dzīvojis 

uz pasaules. Neviens senais dzīvnieks ap-

jomu ziņā ne tuvu nelīdzinās zilajam valim. 

Lielākie dinozauri bija 30 metru gari un ap 50 

tonnām smagi‚ zilais valis sver 150 tonnu, un 

diez vai tuvākajos dažos miljonos gadu kā-

dam dzīvniekam izdosies šo rekordu pārspēt. 

Iespējams‚ ka tas ir teorētiskais maksimums‚ 

kādu dzīvnieks vispār var sasniegt. Pastāv pa-

matotas šaubas‚ vai vēl lielāks un smagāks 

dzīvnieks vispār varētu eksistēt.

Dzīvo organismu daudzveidība uz Ze-

mes ir pārsteidzoša. Patieso dzīvnieku sugu 

skaitu mēs nekad neuzzināsim. Zinātnieki 

atklāj aizvien jaunus‚ iepriekš nepazītus 

dzīvniekus‚ bet tajā pašā laikā daudzas su-

gas diemžēl iet bojā. Globālās sasilšanas dēļ 

šis nepatīkamais process var paātrināties‚ jo 

arvien mazāk dzīvnieku spēj pielāgoties pa-

saules klimata izmaiņām.

Mūsdienās zīdītāju klasi pārstāv 140 

dzimtas un aptuveni 4500 sugas‚ taču zīdītāji 

ir tikai neliela daļa no visas uz Zemes mītošās 

dzīvības. Dzīvnieku valstī ir pazīstami vairāk 

nekā pieci miljoni sugu‚ un divas trešdaļas 

no tiem ir pieskaitāmas kukaiņiem.

Tālā pagātnē situācija bija cita – 200 

miljonu gadu laikā (tik sen radās pir -

mie zīdītāji) pasaule ir pazinusi aptuveni  

20 000 zīdītāju sugu‚ bet līdz mūsdienām sa-

glabājusies tikai viena ceturtā daļa.

Zīdītāji ir tik ļoti dažādi‚ ka grūti atrast 

kopējas ārējās pazīmes‚ lai tos dažos vārdos 

PRIEKŠVĀRDA VIETĀ
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vai iekļūst lamatās‚ pārējie delfīni uz-
traukti riņķo apkārt un cenšas nelaimīgo 
izpestīt. Ļoti bieži viņiem tas arī izdodas. 
Samaņu zaudējušo biedru kopīgiem spē-
kiem delfīni uznes ūdens virspusē‚ lai tas 
varētu elpot.

Pārsteidzoša ir delfīnu drosme cīņā ar 
haizivīm. Ieskrienoties un attīstot ātru-
mu 90 kilometru stundā‚ tie ar savu aso 
«knābi» triecas haizivs sānos. Delfīna 

skelets ir spēcīgs‚ tāpēc dzīvnieks var 
šādas sadursmes atļauties‚ pats negūs-
tot traumas‚ taču zivij‚ pat tik lielai kā 
haizivs‚ kontakts ar delfīnu var būt nā-
vējošs. Tātad delfīns var būt arī bīstams. 
Tomēr cilvēks blakus delfīniem var justies 
pilnīgi droši. Eksistē kāda netverama  
saikne starp cilvēku un delfīnu, un ne jau 
velti senie grieķi uzskatīja‚ ka delfīns ir 
cilvēka radinieks.

Delfīniem ir aktīva sociālā dzīve. Brī-
vajā laikā tie atpūšas‚ rīkojot kopīgus 
akrobātiskus priekšnesumus‚ rotaļājas‚ 
ķer cits citu‚ sacenšas‚ kurš noķers zivi 

(pat ja nav paredzēts 
šo zivi apēst)‚ lec ārā 
no ūdens‚ peld sāniski 
un dara citas neparas-
tas lietas. Delfīni savā 
starpā sazinās gan ar 
ultraskaņu (tāpat kā 
saldūdens delfīni)‚ gan 
ar cilvēka ausij uztvera-
mām skaņām. Pētnieki 

Delfīns ļoti labi redz līdz 113 metru 
attālumam. 

Afalīnām ir ļoti bagātīgs 
«vokālais» repertuārs. Ja 
dzīvnieki ir uzbudināti, dzir-
dami asi svilpieni, baro-
šanās reizēs – kas līdzīgs 
ņaudēšanai un riešanai, 
bet savstarpējo nesaska-
ņu gadījumā delfīni klabina 
žokļus.
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ir centušies delfīnu valodu sistematizēt 
un izprast‚ kādos gadījumos tā vai cita 
skaņa tiek lietota. Iedziļinoties šajā jau-
tājumā‚ tas vairs nešķiet tik vienkāršs kā 

sākumā. Delfīnu komunicēšanās veids ir 
ļoti sarežģīts.

Pozitīvā rakstura dēļ cilvēki delfīnus ir 
ļoti iemīļojuši. Tieksme uz rotaļāšanos un 
augstais intelekta līmenis ļauj šos dzīv-
niekus veiksmīgi dresēt. Viņus var satikt 
īpaši iekārtotos delfinārijos‚ okeanārijos
un jūras dzīvnieku cirkos. Vairākās val-
stīs delfīnus iesaista dzīvnieku terapijā. 
Viņi palīdz cilvēkam rehabilitācijā pēc 
dažādām fiziskām un psihiskām trau-
mām. Pēc kontakta ar delfīniem pat bērnu 
veselības stāvoklis‚ kuri sirgst ar it kā ne-
ārstējamo autismu‚ jūtami uzlabojas.

Ir zināmi tikai atsevišķi gadījumi‚ kad delfīns uzbrūk cil-
vēkiem. Reiz pie Sanpaulu krastiem parādījās delfīns‚ 
kurš sāka aktīvi draudzēties ar apkārtnes cilvēkiem. 
Tas sekoja laivām‚ tuvojās krastam un «sarunājās» ar 
peldētājiem. Visu sabojāja tūristi‚ kas pret delfīnu sāka 
slikti izturēties. Viņš vairākkārt saņēma sitienus‚ viņu 
raustīja aiz astes‚ un kāds gudrinieks pat iebāza viņa gai-
sa atverē saldējuma kociņu. Delfīns apvainojās un savu 
rūgtumu sāka izgāzt uz visiem cilvēkiem. Viņš uzbruka 
vairākiem peldētājiem‚ no kuriem daži ar lauztām ribām 
pat nonāca slimnīcā. Šādi gadījumi notiek reti‚ jo parasti 
delfīni nav ļaunatminīgi. Iespējams‚ ka šis delfīns jau 
agrāk bija cietis no vardarbības. Daži Holivudas aktieri 
stāsta‚ kā delfīni par viņiem esot ņirgājušies. Izrādās‚ šie 
dzīvnieki lieliski jūt‚ vai cilvēks no viņiem baidās. Laikam 
jau cilvēka bailēm nav robežu. Ja baseinā iekāpj nobi-
jies cilvēks‚ delfīni nelaidīs viņu laukā‚ pirms nebūs par 
bailuli kārtīgi pasmējušies. Viņi to pagrūstīs‚ pamētās‚ 
pamēģinās‚ vai viņu var noslīcināt. Un tas arī viss – no 
delfīnu palaidnībām neviens līdz šim vēl nav nopietni 
cietis. Paši vainīgi‚ ja baidās!
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1,4–2 metrus garie un 50–90 kilogra-
mu smagie parastie cūkdelfīni ir vislielā-
kā skaitā sastopamie vaļi, tomēr arī viņi ir 
cietuši cilvēka darbības rezultātā. Vislie-
lākās briesmas sagādā sapīšanās zvejas 
tīklos, jo tad dzīvnieki nosmok. Neskai- 
tot cilvēkus, cūkdelfīnu lielākie ienaidnie-
ki ir zobenvaļi, afalīnas un lielās haizivis. 
Parastais cūkdelfīns parasti meklē barību 

vienatnē līdz 200 metru dziļumā, kur ķer 
zivis un gliemjus. Viņš izmanto eholokā-
ciju un saķer laupījumu ar pīķveida zo-
biem, kuru skaits sasniedz 22–28 pārus 
augšžoklī un 21–25 pārus apakšžoklī.

Grupas veidojas tajos gadījumos, ja nelie-
los apgabalos ir īpaši daudz barības. Vasaras 
sākumā piedzimst viens mazulis, par kuru 
māte rūpējas līdz 12 mēnešu vecumam.

VILTĪGAIS MEDNIEKS

Zobenvalis jeb nažspuras delfīns ir 
vienīgais no vaļveidīgajiem‚ kas ķer ci-
tus siltasiņu dzīvniekus un uzbrūk pat 
zilajam valim‚ ja tas ir novājināts. Vaļu 
zvejnieki zobenvali uzskata par asinskā-
ru plēsēju‚ kas ir bīstams arī cilvēkiem. 
Patiesībā šis dzīvnieks cilvēkam nekad 
nav uzbrucis. 

Tas ir vienīgais delfīns‚ kas savu me-
dījumu spēj ar zobiem saplosīt un sa-
dalīt sīkākos gabalos‚ lai gan to dara 
reti, – lielākā daļa medījuma nonāk zo-
benvaļa vēderā vesela un nesadalīta.  

Tomēr novērojumi rāda‚ ka zobenvalis 
nav asinskārs dzīvnieks. Delfinārijos‚ kur
tie ir bieži iemītnieki‚ delfīnus ar siltasiņu 
dzīvnieku gaļu nebaro‚ tur tie ēd zivis un 
dažādas pārtikas piedevas. Iemesls‚ kā-
pēc tas kļuvis par plēsoņu‚ iespējams‚ ir 
gaužām vienkāršs. Mīklas atrisinājums 
slēpjas tā izmēros. Šis delfīns ir 10 metru 
garš‚ un tā svars nereti sasniedz deviņas  
tonnas un vairāk. Sekot vaļa piemēram 
un ēst planktonu zobenvalis nevar‚ jo 
tā mute nav pielāgota šādai barībai. Ar 
zivīm vien tik liels dzīvnieks iztikt ne-
var – tad viņam būtu bez pārtraukuma 
jāēd visu dienu.

Zobenvalis ir sastopams vai visos 
okeānos un atklātās jūrās. Nav tādas 
vietas‚ kur tiem būtu par aukstu vai par 
karstu. Viņi ceļo nelielās grupās – pa  

10–30 dzīvniekiem katrā. Parasti vie-
nas grupas locekļus vieno radnie-

cīgas saites. Kopā viņi izstrā-
dā medību stratēģiju un kopā  

Zobenvalim ir spēcīgs, drukns ķer-
menis, kas ideāli piemērots medīšanai. 
Platā aste palīdz ātri peldēt.
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aizsargājas no ienaidniekiem‚ lai 
gan tik lielam dzīvniekam‚ kāds ir zo-
benvalis‚ dabisko ienaidnieku nemaz 
nav. Vecākie un pieredzējušie dzīvnieki ir 
lieliski stratēģi un savas iemaņas nodod 
jaunajai paaudzei. Tie prot izsekot sava 
upura domu gājienam. Valzirgs‚ bēgot 
no zobenvaļa‚ parasti cenšas ātrāk no-
kļūt līdz sauszemei. Taču aprobežotais 
dzīvnieks jūtas drošībā‚ tikko sasniedzis 
krastu. Valis pamana minstināšanos un 
izdara liktenīgo lēcienu. Viņš pārsteidz 
valzirgu uz sauszemes, un ar nākamo 
vilni abi kopā jau iešļūc atpakaļ jūrā.

Zobenvalis ir ļoti ātrs un inteliģents 
mednieks. Viņš izmēģina visdažādākos 
medību paņēmienus. Panākumu noslē-
pums galvenokārt meklējams visa bara 
sadarbībā – uzvedība barā tiek saskaņota 
ar sarežģītas skaņu eholokācijas sistē-
mas palīdzību.

Bars‚ kurā ir 10–30 radniecīgām sai-
tēm saistītu dzīvnieku‚ bieži vien nolūko 
sev tīkamu roņu baru un veic pret tiem 
labi izplānotu atentātu. Medību stratē-
ģisko virsvadību parasti uzņemas vecākā 
mātīte. Ir pilnīgi skaidrs‚ ka šo dzīvnie-
ku starpā notiek aktīva un daudzpusīga 
komunicēšanās‚ jo kā uz burvja mājienu 

visi zobenvaļi ieņem pareizās pozīcijas un 
dara to‚ ko galvenā mātīte ir iecerējusi. 
Turklāt katru reizi lomu sadalījums mai-
nās. Zobenvaļi uzmanīgi piezogas roņu 
baram‚ aplenc to plašā lokā un‚ pakāpe-
niski sašaurinot loku‚ dzen tos uz krastu. 
Kad roņiem jau šķiet‚ ka glābiņš tūlīt būs 
klāt un tie paspēs izrāpties krastā‚ starp 
viņiem un krastu iznirst liels un izsalcis 
zobenvalis. Izrādās, šis valis ir nemanā-
mi pa apakšu apsteidzis roņu baru un 
nonācis pie krasta pirmais. Viņš dzen 
pārbiedēto baru atpakaļ‚ kur tas nonāk 
zobenvaļu zobos. Lai izplānotu tik sarež-
ģītu un darbietilpīgu medību stratēģiju‚ 
ir nepieciešams augsts intelekta līmenis 
un ideāla savstarpēja sapratne. Katram 
upurim zobenvaļi atrod savu pieeju. Zi-
not‚ ka valzirgus ātri pārņem panika‚ 
ar šiem dzīvniekiem uzbrucēji tiek galā 
daudz vieglāk. Vaļu bars no apakšas ie-
triecas valzirgu barā‚ tos pārņem panika‚ 
un tā vietā‚ lai bēgtu‚ vairums valzirgu 
bezpalīdzīgi kulstās uz vietas‚ kļūstot par 
vieglu medījumu zobenvaļiem.

Zobenvalis labāk jūtas jūras piekras-
tes tuvumā‚ nevis atklātā jūrā. Barību 
zobenvaļi meklē ar skaņu «redzi»‚ tas ir‚ 
spēj atšķirt medījuma formu un lielumu‚ 
kā arī noteikt attālumu līdz tam. Kad ir 
atraduši zivju baru‚ dzen krasta virzienā‚ 
no kurienes zivis vairs nevar aizbēgt. Lī-
dzīgā veidā ķer arī roņus. Atklātā jūrā var 
redzēt zobenvaļus izlecam virs ūdens. To 
dara tādēļ‚ lai pārbaudītu‚ vai apkārtnē 
nav parādījies medījums.

Viens zobenvalis neilgā laika periodā  
var notiesāt 14 roņu un 13 delfīnu. 
Absolūto rekordu ir uzstādījis kāds 

īpatnis 1960. gadā, kura vēderā atrasti 
27 pussagremoti jūras dzīvnieki.


