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22.01.2015.  

11. – 12. klase 

Laboratorijas darbs cilvēka un dzīvnieku zooloģijā – etoloģijā 

"Divu dārza stērstes (Emberiza hortulana) populāciju īpatņu dziesmu salīdzinājums" 
 

Dzīvnieki nodrošina komunikāciju ar savas sugas un citu sugu dzīvniekiem, izmantojot dažādus 

signālus (krāsu, skaņu, smaržu), kas atšķiras no apkārtējās vides. Signālu izplatīšanos vai pārnesi vidē var 

ietekmēt vides īpašības, un signāli ar noteiktām īpašībām vidē tiek pārnesti efektīvāk par citiem signāliem. 

Lai komunikācija būtu iespējama, raidītajiem signāliem vidē ir jāizplatās droši un jānonāk līdz adresātam, 

adresātam ir jāspēj šos signālus uztver un atšifrēt, turklāt var būt svarīgi, lai tos neuztvertu neparedzēta 

auditorija. Lai raidītie signāli droši nonāktu līdz adresātam un adresāts labāk atšifrētu to nozīmi, parasti 

dzīvnieku raidītie signāli ir ritualizēti (tiek pastiprināti vai raidīti atkārtoti, steoreotipizēti, vienkāršoti).  

 

Putni komunicē ar citiem savas un citu sugu dzīvniekiem, izmantojot skaidrus skaņas jeb vokālos signālus. 

Atkarībā no sarežģītības, ilguma un konteksta parasti putnu vokalizācija tiek iedalīta divās grupās – 

dziesmās (garas un kompleksas) un saucienos (īsi un vienkārši). Dziesmas parasti ir saistītas ar partnera 

aplidošanu un pārošanos, kā arī teritorijas iezīmēšanu, savukārt saucieni visbiežāk kalpo par brīdinājumu un 

bara indivīdu savstarpējā kontakta uzturēšanai.  

Putnu spēja vokalizēt ir iedzimta, bet visos līdz šim pētītajos gadījumos pieaugušu dziedātājputnu, kolibri un 

papagaiļu saucieni un dziesmas veidojas mācīšanās procesā, parasti mazuļa vecumā. Vienas sugas putnu 

dziesmas ir līdzīgas, taču dažādās populācijās dziesmas var atšķirties. Šādus dialektus atklāj, salīdzinot 

vienas sugas īpatņu dziesmas atšķirīgos ģeogrāfiskos apvidos.  

Putnu vokālās komunikācijas analīzē tiek izmantota spektrogrammas (jeb sonogrammas) un oscilogrammas. 

Spektrogrammā attēlota putna izdoto skaņu frekvences (augstuma) izmaiņas laikā. Oscilogrammā redzamas 

putna izdoto skaņu amplitūdas (skaļuma) izmaiņas laikā.  

Putnu dziesmas hierarhiskie līmeņi ir frāzes, zilbes un elementi jeb notis. Putnu dziesmas pamatvienība ir 

elements, kas ir mazākā spektrogrammā izšķiramā vienība. No elementiem veidojas zilbes, kuras var veidot 

viens vai vairāki elementi. Putnu dziesmās atšķiras gan zilbju uzbūve, gan elementu skaits zilbēs. Vienā 

virknē noteiktā veidā saistītu zilbju virkni sauc par frāzi. Zilbes vienā frāzē parasti ir līdzīgas viena otrai, 

taču var arī atšķirties, kā tas redzams, piemēram, 1.piemēra pēdējā frāzē. Dziesma ir veidota no vairākām 

secīgām frāzēm.  

Tipiska dzeltenās stērstes (Emeberiza hortulana) dziesma sastāv no trīs frāzēm: A frāzes, M frāzes un E 

frāzes. Tipisku dzeltenās stērstes dziesmu vari noklausīties failā PIEM02.wav, bet tās sonogramma sniegta 

2.piemērā. Lai labāk izšķirtu zilbes sonogrammā, ieteicams vienlaikus analizēt gan spektrogrammu, gan 

oscilogrammu. Citi sonogrammu analīzē izmantoti apzīmējumi redzami baltgalvas zvirbuļa (Zonotrichia 

leucophrys) dziesmas sonogrammā, bet dziesmu vari noklausīties failā PIEM03.wav.  
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1. piemērs: Frāzes un zilbes parastās žubītes (Fringilla coelebs) dziesmas oscilogrammā un sonogrammā. 

Dziesmu vari noklausīties PIEM01.WAV failā. Dziesmā ir 3 frāzes: pirmā veidota no 11 zilbēm, otrā – no 9 

zilbēm un trešā – no 3 zilbēm.  

 
2. piemērs: Tipiska dzeltenās stērstes (Emberiza hortulana) dziesma veidota no 3 frāzēm. Šai gadījumā 

A frāzē ir 4 zilbes, M frāzē – 2 zilbes, E frāzē – 5 zilbes. Dziesmu vari noklausīties PIEM02.WAV failā.  
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3. piemērs. Baltgalvas zvirbuļa (Zonotrichia leucophrys) dziesmas sonogramma: monotoni svilpieni, 

svilpieni un trilleri jeb treļļi.  

 
Pirms darba praktiskās veikšanas novērtē, vai sekojošie apgalvojumi par dziedātājputnu 

komunikāciju ir patiesi vai aplami. Rezultātus ieraksti atbilžu lapas 1. tabulā (3 p.):  

N.p.k.  

1. 
Sezonas laikā līdz mazuļu izlidošanai dziedātājputnu populācijā dziesmu biežums un veids varētu 

atšķirties no to biežuma un veida laikā pēc mazuļu izlidošanas.  

2. 
Labāka un efektīvāka signāla izplatīšanās apkārtējā telpā dziesmu gadījumā ir daudz svarīgāka 

nekā saucieniem.  

3. 

Vidē, kurā ir daudz telpisku šķēršļu (klintis, biezs mežs), putni vokalizācijā izmantos zemākas 

frekvences skaņas, jo tās labāk aplieksies šķēršļiem, mazāk izkliedēsies un labāk sasniegs signāla 

saņēmēju nekā augstas frekvences skaņas. 

 

Darba uzdevums: 

Šajā laboratorijas darba Tev būs jāanalizē dziesmu ieraksti un to sonogrammas un jāveic atbilstoša 

statistiskā analīze par divām atšķirīgām dārza stērstes (Emberiza hortulana) populācijām:  

Populācija Populācijas vides raksturojums 

A populācija: Klinšains apvidus (2000 m virs jūras līmeņa) ar blīvu mežu. Apvidū ir salīdzinoši maz 

citu dziedātājputnu.  

C populācija: Līdzenāks piejūras apvidus ar skrajāku veģetāciju. Apvidū ir salīdzinoši daudz citu 

dziedātājputnu. 

Tavs uzdevums ir pārbaudīt, vai:  

 šajās populācijās statistiski nozīmīgi atšķiras dziesmas garums, ar t-testa palīdzību salīdzinot 

dziesmu veidojošo kopējo zilbju skaitu abās populācijās; 

 šajās populācijās atšķiras to īpatņu skaits, kuru dziesmas maksimālā frekvence pārsniedz 5000 Hz.  

 

Darba gaita: 

Datorā Tev ir pieejami 11 īpatņu dziesmu ieraksti no A populācijas (faili no A01.wav līdz A11.wav) un 

13 īpatņu dziesmu ieraksti no C populācijas (faili no C01.wav līdz C13.wav). Izdrukā Tev ir izsniegtas visu 

šo dziesmu oscilogrammas un sonogrammas. Noklausies dziesmu un aplūko atbilstošo 

oscilogrammu/sonogrammu.  

1.  Pamatojoties uz skaņas ierakstu un sonogrammu/oscilogrammu, nosaki zilbju skaitu katra īpatņa 

dziesmā un iegūto rezultātu ieraksti atbilžu lapas 2.tabulā. (2 p.) 

2.  Aprēķini vidējo zilbju skaitu A un B populācijas īpatņu dziesmā, un atbildi ieraksti 3.tabulā. (2 p) 

3.  Katras grupas vidējam zilbju skaitam dziesmā aprēķini standartnovirzi (sx) un atbildi ieraksti 3.tabulā. 

(2 p.) 
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Standartnovirzi vari aprēķināt, izmantojot papildmateriālā norādīto formulu. Vispirms aprēķini katra 

mērījuma un populācijas vidējās vērtības starpības kvadrātu un ieraksti to 2.tabulā. 

4.  Salīdzini abu populāciju vidējos lielumus pēc t-kritērija lielumiem. 

Veicot salīdzinājumu - atrodi SD vērtību. Ieraksti rezultātu 4.tabulā. (1 p) 

Veicot salīdzinājumu - atrodi teksperimentālais vērtību. Ieraksti rezultātu 4.tabulā. (1 p) 

Veicot salīdzinājumu - atrodi tteorētiskais vērtību (izmanto papildmateriālā doto tabulu). Ieraksti rezultātu 

4.tabulā (1 p) 

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izdari secinājumu, vai atšķirības starp A un B populāciju ir (+) vai 

nav (0) statistiski nozīmīgas. (1 p) 

5.  Pamatojoties uz sonogrammu, nosaki, vai īpatņa dziesmas maksimālā frekvence pārsniedz 5000 Hz. Ja 

īpatņa dziesmas maksimālā frekvence > 5000 Hz, atbilžu lapas 1. tabulā ieraksti +. Ja īpatņa dziesmas 

maksimālā frekvence ≤ 5000 Hz, atbilžu lapas 2. tabulā ieraksti 0 (2 p.) 

6.  Aprēķini to A un B populācijas īpatņu skaitu, kuru dziesmas maksimālā frekvence pārsniedz 5000 Hz, 

un atbildi ieraksti 5. tabulā. (2 p.) 

7.  Pamatojoties uz veikto statistisko analīzi un populāciju īpatņu dziesmām / sonogrammām, atbilžu lapas 

6. tabulā norādi, kuri no turpmāk norādītajiem secinājumiem par šī pētījuma rezultātiem ir patiesi (+), 

bet kuri – aplami (0)! (8 p.) 

 

N.p.k.  

1. 

Vidējais zilbju skaits abās populācijās varētu atšķirties citu dziedātājputnu daudzuma atšķirību 

dēļ, jo, samazinoties līdzīgu skaņu daudzveidībai vidē, komunikācijai var izmantot vienkāršākus 

signālus.  

2. 

Vidējais zilbju skaits abās populācijās varētu atšķirties telpisku šķēršļu daudzuma atšķirību dēļ 

abu populāciju mītnēs, jo īsāka, vienkāršāka un stereotipiskāka dziesma šķēršļotā apvidū drošāk 

sasniegs dziesmas saņēmēju nekā garāka un sarežģītāka dziesma.  

3. 
To īpatņu skaits, kuru dziesmas maksimālā frekvence pārsniedza 5000 Hz, A populācijā bija 

lielāks nekā C populācijā.  

4. Dzeltenās stērstes dziesmā abās populācijās trilleru jeb treļļu ir vairāk, nekā svilpienu.  

5. Abās pētītajās populācijās bija raksturīga tipiska stērstes dziesma, kas veidota no trīs frāzēm.  

6. 

Lai noskaidrotu, no kura faktora (šķēršļu daudzums vidē, citu dziedātājputnu daudzums vidē) ir 

atkarīgs zilbju skaits dzeltenās stērstes dziesmā, būtu jāveic salīdzinājums ar dzeltenās stērstes 

populāciju, kuras vidē ir daudz telpisku šķēršļu (biezs mežs, klintis) un ir daudz citu 

dziedātājputnu. 

7. 
Šī pētījuma rezultāti nav pārliecinoši, jo analizēto īpatņu skaitam abās populācijās ir jābūt 

absolūti vienādam.  

8. 
Lielāks īpatņu skaits, kuru dati katrā populācijā tiek analizēti, pētījuma rezultātus padarītu 

ticamākus.  

 


