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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа содержит 55 страниц, 7 рисунков, 4 таблицы, 45 

источников использованной литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЫ, ЗЯБЛИК, БИОАКУСТИКА, 

ВОКАЛИЗАЦИЯ ПТИЦ, ПЕСЕННАЯ АКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования: зяблик (Fringilla coelebs). 

Целью работы является оценка изменчивости суточной активности пения 

зяблика при воздействии различных факторов в гнездовой сезон. 

Материалы и методы исследования: из открытой базы данных по голосам 

птиц Xeno-Canto произведен подбор 60 записей пения зяблика на территории 

Европы, 30 из городской и 30 из естественной среды обитания. Длина 

варьируется в пределах 30-150 с. Для файлов указаны место и время суток на 

основе информации в базе данных, а также наличие посторонних шумов и пения 

других видов птиц на основе прослушивания записи. Был произведен подсчет 

общего числа песен зяблика, количество целых и прерванных песен. 

Определения связи частоты прерывания песен зяблика с различными факторами 

устанавливалось методами статистического анализа в программе PAST 2.17. 

Отработаны методики молекулярно-генетических исследований с целью их 

дальнейшего применения в определении генетической основы вокализации 

зяблика.  

Результаты и обсуждение: связи частоты прерывания песни зяблика в 

зависимости от интенсивности шума, выбора среды обитания, времени суток 

обнаружено не было. Исследование требует более полных данных, таких как 

наличие бесшумных источников опасности, погодных условий, при этом запись 

не должна подвергаться дополнительной обработке.   

 

  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца змяшчае 55 старонак, 7 малюнкаў, 4 табліцы, 45 крыніц 

выкарыстанай літаратуры. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ПТУШКІ, БЕРАСЦЯНКА, БИЯАКУСТЫКА, 

ВАКАЛІЗАЦЫЯ ПТУШАК, ПЕСЕННАЯ АКТЫЎНАСЦЬ. 

Аб’ект даследавання: берасцянка (Fringilla coelebs). 

Мэтай працы з'яўляецца ацэнка зменлівасці штодзеннай актыўнасці спеваў 

берасцянкі пры ўздзеянні розных фактараў у гнездавы сезон. 

Матэрыялы і метады даследавання: з адкрытай базы дадзеных па галасах 

птушак Xeno-Canto выраблены падбор 60 запісаў спеваў берасцянкі на тэрыторыі 

Еўропы, 30 з гарадскога і 30 з натуральнага асяроддзя. Даўжыня вар'іруецца ў 

межах 30-150 с. Для файлаў указаныя месца і час на аснове інфармацыі ў базе 

дадзеных, а таксама наяўнасць старонніх шумоў і спеваў іншых відаў птушак на 

аснове праслухоўвання запісу. Быў выраблены падлік агульнай колькасці спеваў 

берасцянкі, колькасць поўных і перапыненых песень. Дзеля вызначэння сувязі 

чашчыні перапынення песень берасцянкі з рознымі фактарамі ўжываліся 

наступныя спосабы разлікаў: карэляцыя па Спірмэну і метад хі-квадрат у 

праграме PAST 2.17. Адпрацаваны методыкі малекулярна-генетычных 

даследаванняў з мэтай іх далейшага прымянення ў вызначэнні генетычнай 

асновы вакалізацыі берасцянкі. 

Вынікі і абмеркаванне: сувязі чашчыні перапынення песні берасцянкі ў 

залежнасці ад інтэнсіўнасці шуму, выбару асяроддзя, часу содняў выяўлена не 

было. Даследаванне патрабуе больш поўных дадзеных, такіх як наяўнасць 

бясшумных крыніц небяспекі, умоў надвор'я, пры гэтым запіс не павінен 

падвяргацца дадатковай апрацоўцы. 

  



ABSTRACT 

 

 

The work consists of 55 pages, 7 figures, 4 tables, 45 sources of references. 

KEY WORDS: BIRDS, FINCHES, BIOACOUSTICS, BIRD 

VOCALIZATION, SONG ACTIVITY. 

Object of study: Common Chaffinch (Fringilla coelebs). 

The aim of the work is to estimate the variability of the daily singing activity of 

the finch under the influence of various factors during the nesting season. 

Materials and methods of the study: 60 recordings of singing finches in Europe, 

30 from urban and 30 from natural habitats, were selected from the open Xeno-Canto 

database. Lengths range from 30 to 150 s. Location and time are based on information 

in the database. Presence of extraneous noise and singing of other bird species based 

on listening to the recordings. The total number of finch songs, number of whole songs, 

and number of interrupted songs were counted. A list of calculations, such as Spearman 

correlation and the chi-square method in the PAST 2.17 program, was used to 

determine the relationship between the frequency of interruption of finch songs and 

various factors. Methods of molecular genetic studies were practiced with the purpose 

of their further application in determining the genetic basis of the finch vocalization. 

Results and discussion: no relation of the frequency of interruption of the finch 

song depending on the intensity of noise, habitat choice, time of day was found. The 

study requires more complete data, such as the presence of noiseless sources of danger, 

weather conditions, and the record should not be subjected to additional processing.   

 

 


