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Spožā skudra mīt Mežotnes pilskalnā, Rundāles novadā, kas iekļaujas dabas parka “Bauska” teritorijā. Dabas parks “Bauska” ir Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājama NATURA 2000 teritorija, izveidots, lai saglabātu dabas vērtības 1079 ha platībā – dolomīta atsegumus Mūsas,
Mēmeles un Lielupes krastos, kā arī sugas, kas saistītas ar kaļķainām
augsnēm, upēm un to palienēm. Lai gan Mežotnes pilskalns vairāk
pazīstams ar savu bagāto vēsturi, tas glabā arī dabas bagātības.
Stāsts par spožo skudru tapis Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta projekta “ Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”
ietvaros, ko Rundāles novada dome īsteno sadarbībā ar Jelgavas un
Tērvetes novadu pašvaldībām. Projekts veltīts Latvijas simtgadei.
Iejusties spožās skudras “ādā” iespējams Mežotnes pilskalnā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kur izveidota vides izziņas taka, aprīkota ar dažādiem no koka veidotiem rāpšanās un kāpelēšanas elementiem.
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Lai arī spožā skudra bija līdzīga citām skudrām
– maza auguma, ar sešām kājām un spēcīgiem žokļiem – spoži melnais augums un pakausī ieliektā galva to padarīja īpašu un atšķirīgu. Atšķirīgu
to padarīja arī māja, kura tika būvēta ietrunējušā
koka dobumā.
Kopā ar savām māsām skudra visu nedēļu bija
strādājusi pie jaunā tuneļa būves, kas savienos pūzni ar blakus kokā dzīvojošajiem radiniekiem – sadarbojoties ir lielākas izredzes izdzīvot, ja esi skudra.
Lai sienas būtu stipras un drošas, tika izmantotas
labākās tehnoloģijas – sīrups tika sajaukts ar sēni
un koksnes daļiņām, un sacietējot veidoja drošas un
izturīgas velves.
Lai parādītu, kurš teritorijā ir saimnieks, skudras to iesmaržināja un uzturēja saldeno smaržu, lai
neizvējojas.
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Taču šodien spožajai skudrai bija gluži cits uzdevums. Kāda no māsām bija padzirdējusi, ka viņu
kokiem tuvojas zāģis – lielākās šausmas.
Zāģis bija kas daudz sliktāks par jebko, kas skudrām varētu draudēt, jo zāģis tām atņēma Mājas.

Spožās skudras (Lasius fuliginosus) ir viscaur
melnas, ķermeņa virsma spīdīga. Darba skudras
ir 4–6 mm, tēviņi 4,5–5 mm, mātītes–karalienes
6–6,5 mm garas.
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Vispirms skudra devās turpat netālu pie lapkoku
praulgrauža, kurš lēnītēm pārvietojās pa nokaltuša
koka stumbru un klausījās, kā viņa bērniņi – kāpuriņi – cītīgi grauž un barojas.
Praulgrauži ne ar vienu nebija naidā – viņi nebija
nekādi mizgrauži, koka dzīvā daļa viņus neinteresēja, tikai nokaltusī. Jāsaka, ka koku gan vajadzēja prāvu – praulgrauzis nebija nekāda blusa, kurai
ne mēnesi nevajag, līdz bērni pieaug. Praulgrauža
maziņie dzimto koku skrubināja trīs vai pat četrus
gadus, iekams izauga, un arī tad nekur tālu nedevās – vairums čubinājās pa dzimto dobumu un tikai
rets dēkainis devās un kādu no blakus esošajiem
kokiem. Nebija, nebija viņi pasaules skrējēji un
ciemaslotas – visi allažiņ pie mājām turējās. Tieši
tādēļ ziņa par zāģa tuvošanos praulgrauzi biedēja
gandrīz vēl vairāk, nekā skudras – kur liksies? Kur
paši paliks? Kas notiks ar bērniņiem!?
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Spožā skudra mierināja par sevi daudz prāvāko
vaboli, kurai visas sešas kājas drebēja šausmās, un
apņēmīgi solīja, ka visi kopā cīnīsies līdz uzvarai.
Praulgrauzis mazliet nomierinājās un solīja, ka ir
gatavs cīnīties, ja vien nav pārāk tālu no mājām jāiet.

Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita)
ķermenis ir plati ovāls, no virspuses mazliet
saplacināts, tumši brūns, ar izteiktu metālisku
spīdumu. Ķermeņa garums ir 22- 25 mm, bet
platums – 12-20 mm.
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Kamēr abi kukaiņi spriedelēja un satraucās,
turpat netālu, lapu kaudzē gulēja zalkšu mamma.
Gulēja un klausījās. Ja tā pavisam godīgi, tad viņu
pašu nesatrauca ne spožās skudras, ne lapkoku
praulgrauža bažas – zalkši neēd nevienu no viņiem,
lielos kokos nedzīvo, ja nu vien kādā dobumā vai
alā pie saknēm, jo zalkšiem allažiņ pie ūdeņiem un
mitrām pļavām turas, kur viņu iecienītākā pārtika
– vardes un krupji vai kāda neveiklāka zivtele atrodama. Slaidi, lunkani un ātri - zalkši allaž mācējuši
izlocīties no visām ķibelēm, ja vien uzbrucējs nav
āpsis, lapsa, kaķis, ezis, vai negantais stārķis. Cilvēks ar zāģi zalktim bijis nebijis – uzšņāks, palaidīs
smirdīgo šķirumu un, kamēr cilvēks rādamies raudzīs notīrīties, aizlīgos prom, zelta kroni mirdzinādams.
Jā, visi zalkši zina, ka ir čūsku ķēniņi, un nav
svarīgi, ko par to šņāc odzes.
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Bet nu situācija bija mainījusies. Piesaulītē, sausu, mazliet ietrunējušu lapu kaudzē zalkšu mamma
tikko bija izdējusi duci baltu, ādainā apvalkā iesaiņotu olu. Vispār jau zalkši savus bērnus neaudzina
– izdēj olas drošā vietiņā un ļauj, lai saules siltums
izperē. Mazie zalkši piedzimst jau gatavi medīt, lai
arī nav ne sprīdi gari. Bet, ja nāks zāģi, zāģi un cilvēki, un mašīnas... izvēlētā vietiņa izrādīsies pilnīgi
nepiemērota bērnistaba un visas ieguldītās pūles
tiks saspiestas zem zābaku zolēm vai riteņiem.
Mazliet paminstinājusies zalkšu mamma uzrunāja abus kukaiņus un piesolīja savu palīdzību cīņā
pret zāģi.

Parastais zalktis (Natrix natrix) ir lielākā
Latvijā sastopamā čūska. Tā garums var sasniegt
1,5 metrus, bet parasti 65-80 cm.
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Kamēr visi sprieda par to, kā savu pakalnu labāk
aizsargāt, blakus esošais ozols sāka vareni skanēt –
augstu pie galotnes vidējais dzenis drupināja sausu
zaru, lai tiktu klāt kukaiņiem un to kāpuriem.
Praulgrauzim un spožajai skudrai uz brīdi sametās pavisam nelabi ap dūšu, jo katrs dzeņa klauvējiens viņiem skanēja kā “bēdz un slēpies, bēdz un
slēpies”. Mazliet apspriedušies, mazā pulciņa biedri
nolēma sarunām ar dzeni kā pārstāvi sūtīt zalkšu
mammu, kurai no dzeņa nebija iemesla bīties tāpat
kā dzenim no viņas, vismaz tikmēr, kamēr dzenis
nenolaistos pārāk zemu.
Zalkšu mammai nācās ilgi šņākt, iekams dzenis
īsā kalšanas pārtraukumā viņu sadzirdēja. Nolaidies zemākajā zarā, bet ne tik zemu, ka čūska viņu
var aizsniegt, dzenis ievilka garo, lipīgo mēli, pie
kuras
kaut kas pielipis kustējās, norija to un bija gatavs
klausīties.
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Protams, atšķirībā no skudras un praulgrauža,
un pat atšķirībā no zalkšu mammas, dzenis bija
brīvs putns un varēja lidot, kur vien sirds kāroja
– šī gada bērni bija palaisti dzīvē un tagad dzenim
atlika laiks sev pašam. Varēja lidot, bet negribēja.
Lieta tāda, ka vidējam dzenim, atšķirībā no dažiem
citiem putniem, patika lapu koku meži, kur sausā
koksne slēpa visgardāko barību un piedāvāja visērtākās mājas. Un, lai cik grūti to atzīt brīvam putnam, šādu mežu kļuva arvien mazāk un putna brīvības – arī.
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Vidējais dzenis (Dendrocoptes medius) ir dzilnu dzimtas (Picidae) putnu suga. Tā ķermeņa
garums ir 19—22 cm. Apspalvojums mugurai un
spārniem ir līdzīgs dižraibajam dzenim – melni-balti raibs, bet salīdzinoši ar lielākiem baltajiem laukumiem spārnu platākajā daļā Galvas
virsa abiem dzimumiem sarkana un satraukumā
vidējais dzenis var uzbozt nelielu cekulu. Seja
gandrīz balta. Vēders iedzeltens ar gareniskiem
sīkiem raibumiem, zemaste netīri rozā. Galvas
melnais svītrojums vienkāršāks nekā dižraibajam dzenim, ar mazāk melnajām šķērssvītrām.
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Tikmēr dažiem pļāpājot un dažiem slēpjoties neviens nepamanīja tuvojamies prāvu ēnu. Tur pēc
veiksmīgām medībām Lielupes palienē mājās atgriezās stārķis, viņa sieva un visi trīs apmācāmie
jaunuļi bērni. Nu bija laiks zalkšu mammai bailēs
drebēt un slēpties, ko viņa arī naski darīja, bet zem
lazdu krūma lienot, zelta kroni ne uz brīdi nepazaudēja – īsta karaliene tomēr.
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Šoreiz starpnieka lomu uzņēmās vidējais dzenis –
īsos vārdos izstāstīja stārķu pārim, kas un kā. Stārķi uzreiz saprata, kāds viņiem ar visu to sakars un
kādēļ vajag piedalīties. Lai arī stārķēni jau paprāvi un ligzdai nepiesieti, tak abi vecie stārķi savai
ligzdai bija piesieti gan. Redz, stārķi savas ligzdas
būvē dažādās vietās – uz māju korēm, uz elektrības
stabiem, lielos kokos – daudzas vietas der, bet stārķi ir konservatīvi. Labu ligzdas vietu atraduši, kur
blakus gana barības, viņi katru pavasari atgriežas
savā ligzdā atkal un atkal, remontē to un uzlabo,
līdz tā ir milzīga konstrukcija. Ja vecos kokus nozāģēs, stārķim nāksies šķirties no mājokļa, kurā tik
daudz jauku vasaru vadīts, tik daudz sirds ik pavasari ieguldīts.
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Tad nu viens no pieaugušajiem stārķiem (tēvs vai
māte – to dzenim bija grūti pateikt, jo abi izskatījās
itin vienādi) ātri noklabināja atbildi – jā, jā, viņi ar
mieru. Bet vidējais dzenis ļoti nopriecājās, ka skolas
laikā apguvis Morzes ābeci – ja vidējie dzeņi sazinās
gan ar bungošanu, gan brēcieniem, tad stārķi tikai
klabina, klabina... vai neklabina un klusē.

Baltais stārķis jeb svētelis (Ciconia ciconia)
ir liels putns. Tas ir 100-125 cm augsts, spārnu
platums 155-200 cm, svars 2,3-4,5 kg. Stārķa
spalvas pamatā ir baltas, ar melnām spārnu
lidspalvām. Stārķim ir sarkans, garš knābis un
kājas. Jaunajiem putniem knābis un kājas ir
melni.
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Gluži nemanot bija pienācis vakars. Debesis vēl
turējās gaišas, bet koki un viss, kas zem tiem, bija
krietni satumsis. Stārķi sagūlās ligzdā, dzenis ielaidās savā jaukajā, tikai pavasarī izkaltajā dobumā,
zalkšu mamma atrada vietiņu piekalnītē, kas vēl
glabāja vakara saules siltumu, lai mazliet pasildītu
savas vēsās asinis. Lapkoku praulgrauzis steidzās
uz dobumu, lai apraudzītu savus kāpurus un iemigtu rimtu praulu graušanas skaņu ieaijāts. Spožā
skudra galīgi nomocījusies ierāpoja savā pūznī, uzkoda kādu nieku laputu nektāra un turpat aizmiga – diena bija pārāk gara un satraukumu pilna tik
mazam kukainītim.
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Tikai viens negulēja. Taisnību sakot, kāds tikko
bija pamodies. Kāds, kurš visu dienu bija snaudis,
kājām gaisā iekarinājies koka dobumā. Tas bija sikspārnis. Veikli un graciozi viņš lidinājās starp ozolu zariem, izmesdams lokus pāri upei un slapjajām
pļavām, ķerdams naktstauriņus, makstenes un citus gardus kukaiņus.
Senos laikos cilvēki ticējuši, ka sikspārnis sev līdzi nes laimi, citi atkal – ka nelaimi. Šis sikspārnis
nesa laimi visiem, kas tuvumā, lai gan ne pats, ne
citi no nemaz nepamanīja. Arī pats sikspārnis to
nenojauta – pēc varenām medībām viņš netraucēti gulēja kājām gaisā visu dienu, jo viņš visu darīja
otrādi.
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Otrā rītā tiešām ieradās cilvēki ar zāģi, taču viņi
nebija ieradušies zāģēt vecos kokus, bet iekārtot rotaļu laukumu.
Putnu un kukaiņu mājas palika savā vietā, zalkšu mammas mazuļi izšķīlās un devās pasaulē medīt
un sildīties. Var teikt, ka arī sev sikspārnis bija atnesis laimi, jo reizēm laime ir, kad nekas nenotiek.
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