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Ievads 

 

Es izvēlējos šo tēmu, jo man arī viens no mīļākajiem dzivniekiem ir suns. Un tapēc es gribu 

uzzināt kaut ko vairāk par šo dzivnieku un iepazīt to tuvāk. Rakstot šo darbu, un meklējot 

informāciju, esmu jau uzzinājusi daudz ko jaunu, to ko es nezzināju pirms tad. Sākumā es meklēju 

informāciju par suņa izskatu un tikai pēc tam par sazināšanos ar cilvēku. Runājot par cilvēku un suņa 

sazināšanos, es lasot tekstu uzzināju ko nozīmē dažādas kustības ko suns izdara. Un tad es sāku taisīt 

aptauju, lai uzrakstītu pētniecisko daļu, kurš nav no vieglajiem darbiem, bet kaut kā es tiko ar to galā 

un uzrakstīju aptaujas jautājumus un aizsūtīju saviem draugiem lai aizpilda, un tad es no atbildēm 

apkopoju visu un uzrakstīju pētniecisko daļu. 
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1. Izskats un īpašības 

 

 Mūsdienās mājas suņiem ir vislielākā dažādība izskatā, izmērā un raksturā salīdzinot ar 

citiem mājdzivniekiem, tomēr ģenētiski, tie visi ir radinieki pelēkajam vilkam. Suns, lai arī ir 

draudzīgs mājdzīvnieks, joprojām ir plēsējs un maitēdējs, tam ir labi attīstīta muskulatūra, 

spēcīgi kauli, un tā fizioloģiskā uzbūve ļauj sunim būt gan sprinterim, gan maratona skrējējam, 

tā zobi ir piemēroti kampšanai un plēšanai. Ja suns netiek pietiekami daudz audzināts, tad tas var 

būt sabiedrībai bīstami. 

 Ja salīdzina suni ar atbilstoša izmēra pelēko vilku, tad sunim ir par 20% 

mazāks galvaskauss, 10% mazākas smadzenes un proporcionāli mazāki zobi. Sunim pietiek ar 

mazāk kalorijām nekā vilkam. Tā kā vilkam, lai medītu ir vajadzīgi lieli žokļi un žokļu muskuļi, tad 

sunim dzīvojot kopā ar cilvēku, ir samazinājies galvaskauss, žokļi un attiecīgi ir notikusi 

žokļu muskuļu atrofija, kas sunim radījusi nokareno ausu formu. 

 

 

 

1.1. Redze 

 

Suņa redze ir veidota tā, lai kalpotu sunim kā medniekam. Suņa redze nosacīti ir slikta, tās 

asums ir vājāks kā cilvēkam, toties spēja saskatīt kustīgu objektu ir ļoti augsta. Ir pierādīts, ka suņi 

spēj saskatīt un identificēt savu saimnieku no vienas jūdzes attāluma. Kā krēslas stundu mednieki suņi 

spēj balstīties uz savu redzi slikta apgaismojuma situācijā, tiem ir lielas acu zīlītes, kas uztver 

visniecīgāko gaismu. Kā lielākā daļazīdītāju suns redz tikai divas krāsas, tā redze ir līdzīga cilvēkam -

daltoniķim, kurš neredz visas krāsas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Pel%C4%93kais_vilks
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%93s%C4%93js
http://lv.wikipedia.org/wiki/Maita
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Muskulat%C5%ABra&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kauli
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprints&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Maratons
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zobi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Galvaskauss
http://lv.wikipedia.org/wiki/Smadzenes
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zobi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kalorijas
http://lv.wikipedia.org/wiki/Musku%C4%BCi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ausis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Cilv%C4%93ks
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABdze
http://lv.wikipedia.org/wiki/Stunda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Acis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisma
http://lv.wikipedia.org/wiki/Z%C4%ABd%C4%ABt%C4%81ji
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%81sa
http://lv.wikipedia.org/wiki/Redze
http://lv.wikipedia.org/wiki/Daltonisms
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1.2. Redzes leņķi 

 

Dažādām šķirnēm ir dažādas formas acis, un to redzes leņķis ir atšķirīgs. Šķirnēm ar garu 

purnu parasti ir ļoti plašs redzes leņķis, to acis ir labi novietotas katrā galvas pusē, un tie var pārskatīt 

lielu teritoriju. Dažiem dzinējsuņiem redzes leņķis sasniedz 270° (cilvēkam redzes leņķis ir 180°). 

Suņiem ar īsu purnu, redzes leņķis kļūst šaurāks, bet to redze paliek centrāla, līdz ar to redzes asums 

uzlabojas, un to var salīdzināt ar cilvēka redzes asumu. Dažām plato galvu šķirnēm ar īsu purnu 

redzes leņķis ir tāds pats kā cilvēkam. 

 

 

 

1.3. Dzirde 

 

Suņa dzirde spēj uztvert skaņas 40 Hz - 60,000 Hz diapazonā, tas nozīmē, ka suns spēj 

sadzirdēt daudz augstākas frekvences skaņas nekā cilvēks. Sunim ausis ir kustīgas, līdz ar to tas spēj, 

pagriežot ausi skaņas virzienā, precīzi noteikt skaņas avotu. Suņa ausi vada 18 vai vairāk muskuļi, kas 

spēj ausi pacelt, pagriezt, sašķiebt, nolaist. Suns ātrāk par cilvēku nosaka skaņas avotu, kā arī spēja 

sadzirdēt skaņu no tāluma ir 4 reizes labāka kā cilvēkam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%B7irne
http://lv.wikipedia.org/wiki/Acis
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzin%C4%93jsuns&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzirde
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/Hz
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1.4 Kažoks 

 

 Suņiem kažoks mēdz būt divējāds; dubultais kažoks, ko veido mīksta un bieza pavilna, kas 

nosegta ar stingru, gludu akotspalvu (tāds kažoks ir vilkam); vienas kārtas kažoks, ko veido tikai 

akotspalva. Suņu šķirnēm, kas veidojušās aukstajā klimata zonā, parasti ir dubultais kažoks. Suņu 

apspalvojums var būt īss, tādus suņus sauc par īsspalvainiem, vai garš, tādus suņus sauc par 

garspalvainiem. Ir šķirnes, kurām gandrīz vispār nav apspalvojuma, tikai nedaudz uz galvas, kājām 

un astes, piemēram, Ķīnas cekulainais suns.  

  Mājas suņu kažoka krāsa var būt ļoti dažāda, ieskaitot 

kontragaismas kamuflāžas krāsojumu, kas raksturīgs savvaļas dzīvniekiem. Tādam krāsojumam ir 

raksturīgi, ka mugura ir tumšāka, bet pavēdere gaišāka. Tādā veidā dzīvnieka krāsojums dzēš 

dabīgā apgaismojuma efektu un vizuāli noslēpj dzīvnieka auguma aprises, jo, ja dzīvnieks būtu 

viscauri vienkrāsains, mugura izskatītos gaišāka, jo būtu apgaismota ar dienas gaismu, bet pavēdere 

tumšāka, jo atrastos ķermeņa pašēnā. Bieži gaišāko pavēderi papildina izteikti gaišas krūtis, pazode, 

svītras uz sāniem. 

 

1.5. Aste 

 

Suņiem ir dažādu formu astes: taisnas, taisnas un izslietas augšup, sirpjveida, sagrieztas ritenī un 

sagrieztas ritenī vairākas reizes. Ir suņu šķirnes, kurām astes tiek apgrieztas, visbiežāk medību 

suņiem. Astes tiek grieztas, lai pasargātu suni no "darba" ievainojumiem, lai gan palielinoties suņu 

īpatsvaram, kas tiek turēti kā mājas mīluļi, mainās attieksme pret astes griešanas nepieciešamību. 

Mūsdienās daudzām šķirnēm astes drīkst negriezt, un tas neskaitās šķirnes standarta pārkāpums. Ir 

šķirnes, kurām kucēni var piedzimt ar ļoti mazām astītēm vai vispār bez astes, tas ir novērojams 

šķirnēm, kurām ilgstoši astes ir tikušas apcirptas. 

 

 

 

 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Klimats
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%81sa
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamufl%C4%81%C5%BEa&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisma
http://lv.wikipedia.org/wiki/Aste
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2. Cilvēks un suns, saziņu valoda 

 

 Ļoti svarīgi ir iemācīties saprast suņa ķermeņa valodu – signālus, kurus suņi lieto sazinoties 

savstarpēji un ar cilvēkiem.  Visplašāk izmantotie ir nomierinošie signāli, ko suns izmanto, lai 

nomierinātu sevi, saimnieku vai sugas brāļus. Tādu signālu ir ļoti daudz. Ir suņi, kas izmanto tikai 

dažus signālus un ir suņi, kas aktīvi izmanto ļoti daudz un dažādus nomierinošos signālus.  Viens no 

visbiežāk izmantotajiem ir galvas pagriešana uz sāniem. Suns it kā novēršas no jums. Pilnīgu 

nevēlēšanos komunicēt vai nomierināšanos suns demonstrē, apsēžoties pret jums ar muguru. 

 Bieži izmantots signāls ir žāvāšanās. Suns žāvājoties saka – nomierinies, es netieku galā ar 

šo situāciju, netrokšņo, es nesaprotu komandu, ko liec man pildīt un ļoti uztraucos.  Signāls 

„nopurināšanās” – suns it kā nopurina stresu. Aplaizīšanās, suns aplaiza lūpas – ir vēl viens signāls. 

( Tam nav nekā kopīga ar aplaizīšanos pēc ēšanas vai gaidot ēdienu) 
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3. Pētāmā daļa, aptauja 

Kopumā es aptaujāju 14 cilvēkus. Un noskaidroju, ka pieciem cilvēkiem mājās ir 1 suns, bet sešiem 

cilvēkiem suns mājās nav. Un vairākumam cilvēku mājās ir lieli suņi, bet tikai trīs cilvēkiem ir 

maza auguma sunīši. Diviem cilvēkiem mājās ir vilka un kaukāza krustojuma šķirnes suņi. Sešiem 

cilvēkiem patīk tikai suņi, un trijiem patīk tikai kaķi. Četri cilvēki ar suni pavada laiku visu dienu, 

un trīs cilvēki tikai dažas stundas dienā. Četri cilvēki suni tura laukā, bet trīs cilvēki tura tikai istabā 

un divi cilvēki tura suni gan istabā, gan laukā. Vairākuma cilvēki baro savus suņus ar sauso barību. 

 

1. Vai tev mājās ir suns, ja ir tad cik? 

2. Kāds suns tev ir mazs vai liels? 

3. Kāda šķirne? 

4. Kas tev vairāk patīk suņi vai kaķi? 

5. Cik ilgu laiku tu pavadi kopā ar savu suni? 

6. Tu suni pa nakti turi laukā vai istabā? 

7. Ko tu savam sunim dodi ēst? 
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Secinājums 

 

Mani secinājumi ir šādi: 

1. Es uzzināju, ka mājas suņi ir radinieki pelēkam vilkam. 

1.1 Uzzināju, ka suns savu saimnieku var atpazīt pat vienas jūdzes attāluma. 

1.2 Ka sunim redzes leņķis var sasniegt pat 270°. 

3.Ka vairākums cilvēki mājās tur tikai vienu suni, nevis vairākus. 

3. Arī to, ka cilvēki suņus tura vairāk laukā nekā istabā. 
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Nobeigums 

 Man grūtības sagādāja tieši pētnieciskā daļa, jo sākumā nezzināju, kādus jautājumus rakstīt 

lai būtu labāk, un kā pašās beigās to visu apkopot. Informāciju arī nebija viegli internetā atrast, tas 

vēl sagādāja grūtības, jo vajadzēja visu kopumā atrast par šo tēmu. Šī tēma pati par sevi ir grūta, jo 

suns ir plaš jēdziens, un var daudz ko atrast, bet es centos atrast to pašu svarīgāko. Šo darbu es 

rakstīju ilgi, un pētniecisko daļu es uzrakstīju tikai pēdējā brīdī, kad visi draugi bija atbildējuši uz 

jautājumiem, jo katrs atbildēja savā laikā, un tapēc bija jāgaida kad visi atbildēs un tad tikai apkopot 

visu kopumā. 
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1. http://lv.wikipedia.org/wiki/Suns  ( 02.02.2014) 

2.  http://solfonds.lv/labdariba/cilveks-un-suns.-sazinas-valoda/ ( 02.02.2014) 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Suns
http://solfonds.lv/labdariba/cilveks-un-suns.-sazinas-valoda/

