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Anotācija 
Darba mērķis ir atklāt dažādo elfu rasu evolūciju ar filoģenētisko koku metodēm. 

Tāda veida metodes elfu evolūcijas atklāšanai līdz šim nav tikušas izmantotas. Elfu 

rases vispār ir maz pētītas saistībā viena ar otru, tās biežāk tikušas pētītas katra par 

sevi, neievērojot visu elfu attīstību. Tiek mēģināts atrast vienotu visu elfu senci, kāds 

arī līdz šim nav nedz meklēts, nedz arī atklāts nejauši. 

Darbā vispirms tiek apskatītas elfu rases katra atsevišķi, lai varētu izveidot elfu 

īpašību tabulu, kuru varētu piemērot kādai no filoģenētisko koku metodēm. 

Tiek apskatītas dažādās metodes, lai noskaidrotu, kura būtu visdrošākā, un kurai 

varētu piemērot datus, kas zināmi par attiecīgajām elfu rasēm. 

Tiek noskaidrots, ka visprecīzākā būtu attālumu metode, bet tās pielietošanai 

pietrūkst precīzu ziņu par tik noslēpumainiem radījumiem, kādi ir elfi. Tiek izvēlēta 

binārā īpašību metode, un tiek apskatīti divi tās iespējamie veidi. Vienam no tiem 

hipotētiskais elfu sencis ir jāapraksta vispirms, otra brīvi interpretējot dotās īpašības, 

pati atrod hipotētisko senci. 

Elfu evolūcija, kā arī hipotētiskais elfu sencis katrai metodei atšķiras. Tas liecina, 

ka vēl arvien nav atrasts drošs elfu evolūcijas ceļš, jo pretējā gadījumā tam būtu 

jāsakrīt meklējot ar abām metodēm. Šī nesakritība rodas tādēļ, ka nav pietiekoši 

precīzas elfu īpašības, kas tiek dotas programmām, kas meklē šos evolūcijas ceļus. 
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Abstract 
The purpose of this work is to discover the evolution of elven races by using the 

phylogenetic trees. As far as we know, the method of this kind has not been used 

previously to analyze the evolution of elves. As it seems, there has been a surprisingly 

little work on comparative study of elven races, generally each race has been looked 

at individually, un-regarding the evolution of all elves. In this work we have also tried 

to discover and analyze a common ancestor for all elves; until now there has not been 

discovered one, neither purposely, nor accidentally. 

In the first part of the work we give short descriptions of several elven races and 

derive from these descriptions a table of characteristic properties, which afterwards is 

used as an input to several methods for phylogenetic tree construction. 

We also give a short overview of the known methods for phylogenetic tree 

construction and select ones which seems to be most appropriate for our problem. 

It is found that the methods based on distance matrix could give the most precise 

results, but unfortunately there is not enough data about as mysterious creatures as 

elves are for this method to be applied. The other approach is to use methods based on 

character state matrix, which are more compatible with the data that is currently 

available. Two specific character matrix methods are used for this work. One of them 

requires a description of a hypothetical ancestor in advance, the other develops the 

possible ancestor during the process of phylogenetic tree construction. 

The trees describing the path of evolution differ when using both methods. This 

means that it is likely that none of them gives the actual path of evolution, and further 

studies on this subject are necessary. 
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Ievads 
Šajā darbā tiks apskatītas populārākās elfu rases, to raksturīgākās īpašības un 

iespējamā radiniecība. Autore uzskata, ka kaut arī tas vēl iepriekš nav pētīts, elfiem 

pastāv kopējs sencis un tie ir evolucionējuši un pakāpeniski attīstījušies par dažādajām 

elfu rasēm, kuras tagad pastāv literatūrā un spēlēs. Darbā ir mēģināts atrast iespējami 

patiesāko evolūcijas ceļu, kā arī izveidot hipotētiskā senča tādu kā portretu. 

Vispirms tiks noskaidrots vipārējs elfu raksturojums, kā arī tas, kur atrodama 

informācija par elfiem. Tad tiks aprakstīta katra elfu rase atsevišķi un mazliet sīkāk. 

Visas elfu īpašības tiks apkopotas vienā kopīgā tabulā, lai varētu tās piemērot 

programmai, kas tās izanalizē, lai apvienotu filoģenētiskajā kokā. To apskatot varēs 

secināt, kuri elfu paveidi ir radniecīgi. 

Elfu rases, kuras tiks apskatītas, ir augstie elfi, meža elfi, sudraba elfi, spārnotie 

elfi, jūras elfi, salavecīša palīgi elfi, mājas elfi un tumšie elfi. Ziņas par tiem atrastas 

dažādās grāmatās, pasakās, ļoti daudz – internetā, dažādās spēlēs. Mazliet ir arī 

autores pašas priekšstati par elfiem. 

Tiek apskatītas filoģenētisko koku veidošanas metodes. Filoģenētisko koku 

veidošana ir bioloģijā pazīstams dažādu sugu kopējās evolūcijas noteikšanas 

paņēmiens. Filoģenētiskos kokus var veidot pēc attālumu matricas, kas dod 

filogrammu. Tos var veidot pēc binārās īpašību matricas, kura dod kladogrammu. Gan 

viena gan otra koka gadījumā tiek ievērots parsimonijas princips, kas nosaka, ka koki 

tiek veidoti ar mazāko iespējamo zarojumu skaitu. 

Pirmā nodaļa apskata, kas ir elfi un kur tos var „sastapt”. Tālākās deviņas nodaļas 

apskata konkrētas elfu rases, apakšnodaļās aplūkojot to dzīvesvietu, izskatu un sociālo 

attieciibu īpatnības attiecīgajām rasēm. Vienpadsmitā nodaļa apskata metodes, kādas 

iespējamas filoģenētisko koku konstruēšanā, kādi dati tām nepieciešami, sīkāk 

kladogrammas, kuras var veidot pēc īpašību matricas, jo tikai to var izveidot ar 

informāciju, kas pieejama par elfiem. Nākamās nodaļas ir īpašību tabula, 

filoģenētiskie koki pēc divām atšķirīgām metodēm, iespējamā senča apraksts un 

visbeidzot secinājumi. 
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1. Elfi1 
Elfi ir tēli fantāzijas literatūrā, mītiskajā literatūrā un mūsdienās arī lomu spēlēs 

(RPG). Pirmie elfi parādās ķeltu un skandināvu mītos. Jau tad tie ir ļoti atšķirīgi, un 

reizēm grūti izšķirt, vai tie ir elfi, vai kādi citi maģiski radījumi. 

Pazīstami arī dažādi mazie gariņi elfi, dažus no tiem latviski tulko kā rūķus2, taču 

darbā tiks uzskatīts, ka “elf, elves” no angļu valodas var tulkot kā “elfs, elfi”. Angļu 

“pixies” ir tādas būtnes, ko latviski varētu tulkot kā “elfi”. Oxford advanced learner’s 

dictionary vārds “elf” tiek skaidrots kā maza feja, kas mēdz izjokot cilvēkus. Pēc 

autora domām tā gluži nav, elfi nav fejas, kaut gan varētu būt radniecīgi. 

Pirmie mūsdienu fantāzijas elfiem līdzīgie elfi pieminēti Dž.R.Tolkīna darbos. Tie 

parasti ir par cilvēku nedaudz mazāki, slaidāki un bez fiziskā skaistuma tiem piemīt 

arī sirdsšķīstums un augsti morāles principi. 

Tumšie elfi atšķiras, jo, kaut arī tie ir ļoti skaisti, tie ir haotiski un bieži vien pat 

ļauni. Pirmie ļaunie elfi parādās skandināvu mītos, taču tie ir pavisam noslēpumaini, 

un tos var pat sajaukt ar troļļiem. Literatūrā tumšie elfi pirmo reizi parādās pēc spēles 

“Dungeons and Dragons” M.Weiss un T.Hickman darbu sērijā “Dragonlace”. 

Mūsdienās visplašāk pazīstamā ir “Forgotten Realms” pasaule, kurā parādās tādi 

elfu veidi, kā ūdens elfi, gaisa elfi (Avariel) un jau zināmie tumšie elfi (Drow). 

Elfiem ir paradums būt noslēpumainiem, cilvēkiem un citiem radījumiem vispār 

nerādīties, tādēļ ziņas par viņiem dažādos avotos bieži vien ir atšķirīgas vai 

neprecīzas. Taču galvenās, raksturīgākās īpašības var saskatīt. 

                                                 
1 No LFFB raksta „Elfi literatūrā kino un spēlēs.” [15] 
2 “Santa’s elves”  tiek tuloti kā Salavecīša palīgi rūķi. 
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2. Augstie elfi3 
 

  

2.1 Dzīvesvieta 
Augstie elfi dzīvo mežos, kur tiem ir savas apburtās pilsētas. Šo elfu pilsētas, 

līdzīgi kā sudraba elfu mājvietas, ar burvestību palīdzību tiek pasargātas no visa 

ļaunuma. Iespējams, viņu mājvietas atrodas Lorien (kartes augšā, centrā). 

 

                                                 
3 Priekšstats par šiem elfiem radies lasot J.R.R.Tolkien “The lord Of The Rings” [6] 
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2.2 Izskats 
Šie, gluži tāpat kā daudzi citi elfi, tiek uzskatīti par ļoti skaistiem radījumiem. Tie 

ir nedaudz īsāki par cilvēkiem, taču slaidās uzbūves dēļ var izskatīties gari. Viņi var 

arī likt skatītājam uzskatīt, ka viņi ir lielāki, ar burvestību, vai kādu citu cilvēku 

neizprastu spēju palīdzību. 

Viņi nēsā gaišas drēbes un viņiem ir apmetņi, kuri ir austi no īpaša materiāla, tādēļ 

padara nēsātāju praktiski neredzamu. 

2.3 Attieksme pret citiem un savā starpā 
Necenšas rādīties acīs citu rasu pārstāvjiem, gluži tāpat kā pārējie elfu veidu 

pārstāvji. Principā neattiecas pret kādu citu veidu radībām ar kaut kādu nicinājumu, ja 

vien tie neizturas tā, lai izraisītu šo nepatiku. 

Šiem elfiem ir ļoti stingra monarhija ar mantojamu varu. Arī likumi ir stingri, bet 

šie elfi tik labi saprotas savā starpā, ka nav mēģinājuši sacelties. To veicina arī katra 

elfa personīgie augstie morāles standarti. 
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3. Meža elfi4 
 

 
 

3.1 Dzīvesvieta  
Domājams, nevienu nepārsteigs apgalvojums, ka meža 

elfi dzīvo mežos. Tie ir ļoti dziļi, cilvēku neizvandīti, 

dabiski, neskarti meži. Meža elfi mīt kokos izbūvētās 

mājās, kurās nokļūst pa paštaisītām kāpnēm, virvēm, kā 

arī vienkārši ierāpjoties. 

Lai gan tiek uzskatīts, ka meža elfi ir mežonīgāki par 

augstajiem vai sudraba elfiem, tie tomēr prot izbaudīt 

skaistumu dabā. 

                                                 
4 Priekšstats par meža elfiem kombinēts no Tolkīna un informācijas internetā [13] 
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3.2 Izskats 
Mazliet rupjāk būvēti par citiem elfiem, tomēr par cilvēkiem 

mazlietiņ smalkāki, kā arī vidēji īsāki par vidēji garu cilvēku. 

Tērpušies meža krāsas apģērbā, kas vairāk ir praktisks un ērts, 

nekā skaists. Mati un acis brūni, vai gaiši brūni, ausis pagarinātas 

un smailas. 

3.3 Attieksme pret apkārtējiem un savā starpā 
Meža elfi ir mednieki un klaiņotāji. Tie ir gana mežonīgi, lai nogalinātu, ja jūtas 

apdraudēti, kaut nemēģina nogalināt tīri izklaides pēc. 

Savā starpā saprotas labi, kaut arī tiem nav īpašas vienotas pārvaldes formas. 
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4. Jūras jeb ūdens elfi5 
 

 

4.1 Dzīvesvieta  
Kā jau norāda pats nosaukums, ūdens elfi dzīvo gan saldūdens tilpnēs (upēs un 

ezeros), gan sāļūdens tilpnēs (jūrās un okeānos). Viņi var ilgi uzturēties kā zem ūdens, 

tā arī virs zemes, tiesa pēc ilgāka laika uz sauszemes tie atkal cenšas nokļūt pie ūdens. 

Tie var arī adaptēties „nepareizajā” ūdenī, proti, saldūdens elfi pēc kādas dienas 

jutīsies labi jūrā un otrādi. 

 

                                                 
5 Priekšstati par jūras elfiemgūti no avotiem internetā [17] 
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4.2 Izskats 
Tāpat, kā gandrīz visiem elfiem, arī ūdens elfiem ir smailas ausis, tie ir nedaudz 

īsāki par cilvēkiem, taču mazlietiņ smagnējāki par citiem elfiem. Īpatnība ir koši, arī 

sudrabaini zilas un zaļas matu, lūpu acu krāsas, kā arī zils vai zaļš apģērbs. Tiem ir 

spuras pie rokām un kājām, kā arī peldplēves starp pirkstiem. 

4.3 Attiecības ar pārējiem un savā starpā 
Ūdens elfi ir diezgan brīvi un neatkarīgi, kaut arī viņiem pastāv pārvaldes sistēma, 

kur katrs elfs ir uzticīgs kādai organizētai grupai vai tās vadonim.6 Reizēm tas ir 

karalis vai karaliene, kuriem gan pār indivīda dzīvi ir maza teikšana.7 

Cilvēkiem tie parādās ļoti reti, taču ir gadījumi, kad cilvēki ir izglābti no 

noslīkšanas, un tiek uzskatīts, ka to izdarījuši elfi. 

 

                                                 
6 Sea Elves of Erdreja.[17] 
7 Sea Elves.[13] 
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5.Sudraba jeb pelēkie elfi8 

 
Saukti arī par mēness elfiem, šie elfi tiek uzskatīti par vienu no pirmajām dzīvo 

būtņu rasēm. Šie ir arī no spēcīgākajām burvestību pratēju rasēm. 

5.1 Dzīvesvieta 
Kalnu ielejas un apburti meži ir vietas, kur mīt šie cēlie elfi. Atšķirībā no mājas 

elfiem, kuru mājvietas slēpj burvji, tie savas mītnes paši padara nepieejamas 

mirstīgajiem cilvēkiem. Reti, reti kādam mirstīgajam izdodas izvairīties no 

burvestībām, vai iegūt kāda elfa labvēlību, lai tiktu viņu apburtajās mītnēs. 

5.2 Izskats 
Stalti un slaidi, tie droši vien ir garākie no visiem elfiem. Mati tiem ir gari un 

blondi. To toņi iespējami no sidrabaini baltiem, līdz tumši dzintaraini blondiem. 

Acis lielas un skaidras, visās iespējamās krāsās. 

Apģērbs labi pašūts un ļoti dažāds. Mēdz valkāt apmetņus, kuriem gan nav tik 

noteiktas maskēšanās funkcijas, kā meža elfiem. 

5.3 Attiecības 
Dzīvo organizētās karalistēs. Šiem elfiem augstdzimušie ir īpaši atšķirīgi. Nekādas 

sacelšanās, dumpji vai cita veida neapmierinātība ar pastāvošo kārtību nav novērotas. 

Attiecībās ar mirstīgajiem ir ļoti uzmanīgi un atturīgi. Taču ļoti uzticami draugiem. 

Necieš ļaunumu, ļoti stingri pieskata, lai viņu mežos atrastos labas būtnes. Tādēļ bieži 

vien viņu meži tiek uzskatīti par bīstamiem, jo tikai ļoti reta mirstīgā būtne ir tik 

patiesa un skaidra visā savā būtībā, lai varētu laimīgi tikt cauri sudraba elfu apburtam 

mežam. 

                                                 
8 Priekšstati par sudraba elfiem no interneta [17] 8 Priekšstati par sudraba elfiem no interneta [17] 
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6. Spārnotie elfi9 

    

6.1 Dzīvesvieta 
 

Spārnotie elfi dzīvo tālu kalnos, vai jebkur citur tālu 

prom no civilizācijas.  

Tur tie veido savas pilsētas, kuras vienkāršiem 

mirstīgiem nav lemts redzēt. 

Viņiem patīk arī tropu meži ar augstiem kokiem, 

kuros netiek nekādi citi saprātīgi vai ne tik saprātīgi 

radījumi

                                                 
9 Priekšstati par spārnotajiem elfiem no http://myth-drannor.net/DlabraddathNet/z-

Cormanthyr/Avariel3rd.htm 
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6.2 Izskats 
Spārnotie elfi izskatās vēl smalkāki un 

vieglāki par sudraba vai augstajiem 

elfiem. Tiem ir mīksti viegli spārni, kas 

parasti ir balti, taču mēdz variēt līdz pat 

melniem. 

 Acis tiem ir lielākas, kā visiem 

pārējiem zemes elfiem, izņemot mājas 

elfus. Acu krāsas parasti ir košas no 

dzintara oranžām, līdz pat violetām. 

Mati gari, viegli un mīksti. Parasti vai nu ļoti gaiši blondi, vai melni. 

Apģērbs, ko nēsā spārnotie elfi izskatās pēc togām, jo citāda veida apģērbi nav 

piemēroti spārniem. 

6.3 Attiecības ar citiem 
Spārnotie elfi cenšas daudz nekontaktēties ar citiem saprātīgiem vai mazāk 

saprātīgiem radījumiem. Paši savā starpā veido kopēju sabiedrību, par pārvaldes 

formu nekas sīkāk nav zināms. Iespējams, līdzīgi kā citiem elfiem, viņiem ir brīvi 

indivīdi, kuri savā starpā saprotas tik labi, ka īpaša pārvalde tiem pat nav vajadzīga. 

 
Par spārnotajiem elfiem galvenokārt zinām no RPG “Forgotten Realms”, kurā tie 

parādās ar nosaukumu Avriel. 
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7. Salavecīša palīgi elfi10 

 

7.1 Dzīvesvieta 
Šī ir neliela elfu populācija, kuru dzīvesvietu ir diezgan viegli noteikt, proti, 

Lapzeme, kas ir arī salavecīša māju zeme. Vienīgi uz Ziemassvētkiem tie palīdz 

salavecītim iznēsāt dāvanas, līdz ar to, mazliet paceļo apkārt pa pasauli. 

7.2 Izskats 
Ļoti īsi un apaļīgi radījumi. Ausis nav tik izteikti smailas, deguni biežāk lieli, apaļi. 

Nēsā zaļas un sarkanas drēbes, zaļi sarkani svītrotas zeķes, vestītes un noteikti 

sarkanas cepurītes ar smailiem galiem. Mēdz nēsāt bārdas, kuras parasti ir sirmas. 

7.3 Attieksme un izturēšanās 
Ļoti darbīgi un čakli, draudzīgi savā starpā, labi saprotas ar dzīvniekiem, 

ziemeļbriežiem. Cilvēkiem rādās tikpat nelabprāt, kā visi pārējie elfi, taču pienākumi 

tiem liek daudz biežāk iegriezties cilvēku mītnēs, tādēļ par viņiem ir diezgan skaidra 

nojausma daudz plašākai cilvēku daļai. 

                                                 
10 Mauri Kunnass „12 dāvanas Ziemassvētku vecītim.” [4] 
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8.Mājas elfi11 
 

 

8.1 Dzīvesvieta 
Mājas elfi dzīvo labi paslēptajās burvju mājās, un citās burvju iestādēs. Tā kā 

burvju mājas parastajiem cilvēkiem nav viegli pieejamas, tad arī šis elfu veids nav 

īpaši pazīstams. Mājas elfi ir piesaistīti sava saimnieka burvja pavēlēm, un, visbiežāk, 

arī mājai, līdz tos atbrīvo kāds saimnieka apģērba gabals. Tad tie var arī doties dzīvot 

citur. 

8.2 Izskats 
„Ļoti nelieli humanoīdi ar milzīgām sikspārņveidīgām ausīm un nedabīgi lielām 

acīm.”12 Šiem elfiem nav garu, skaistu matu un nav arī sejas apmatojuma. Tie ģērbjas 

dvieļos, spilvendrānās, un citās lupatās. 

8.3 Izturēšanās 
Šie elfi ir verdziski pakalpīgi burvjiem, taču pilnīgi nekontaktējas ar citiem 

radījumiem, piemēram, cilvēkiem. Viņi ir ļoti čakli, mazgā traukus, veļu, grīdas, 

slauka putekļus un veic jebkurus citus saimnieka uzdotus darbus. 

Mājas elfiem nav savas pārvaldes sistēmas, nedz arī atsevišķu grupu. Tie 

individuāli pieķeras savam saimniekam, un, iespējams, mājas elfa pēcnācējs manto 

saimnieku . Kā arī saimnieka pēcnācējs manto mājas elfu. 

Mājas elfi ir verdziski pakļauti saviem saimniekiem. Atsevišķi indivīdi var tikt 

atbrīvoti, taču viņu pašapziņa ir pārāk zema, lai organizētu sacelšanos pret pastāvošo 

kārtību. 

                                                 
11 No Dž.K.Roulinga grāmatu sērijas par Hariju Poteru.[5] 
12  House-elves [14] 
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9. Tumšie elfi13 

 

9.1 Dzīvesvieta. 
Tumšie elfi dzīvo pazemē vai kalnu alās, tumsā un noslēgtībā. Iespējams, ka turp 

tos padzinuši gaišie elfi14 (Tie varētu būt augstie, sudraba un meža elfi pirms 

sadalīšanās.) vai arī tie sev tādu dzīvesvietu ir izvēlējušies paši. Iespējams, tie dzīvo 

Ašenveilas mežā (kartē apakšā, centrā.) 

 

                                                 
13 Priekšstats par tumšajiem elfiem no lasītajām pasakām un spēles “Warcraft III” apraksta. 
14 „The Branching of the Elves” [11] 
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9.2 Izskats 
Lai gan tas varētu būt pašu elfu burvestības radīta ilūzija, tomēr šķiet, ka tie biežāk 

ir tumši radījumi. Tumšiem, melniem matiem, vai nu ar tumšu ādas krāsu, jeb bāli. 

Daži no elfiem ar uzvedību kāda raksturīga tumšajiem elfiem tiek raksturoti šādi: 

„Tad viņa pamanīja pa ceļu nākam mazos cilvēciņus sarkanās cepurēs un zilos un 

zaļos svārkos.”15 Autors uzskata, ka šī ir tumšajiem elfiem raksturīga nekaunības 

izpausme, kad tie ar burvestības palīdzību liek skatītājam no malas viņus redzēt kā 

pavisam citu elfu veidu. 

9.3 Izturēšanās un attiecības 
Šie šķiet visnekaunīgākie no elfiem. Tie reizēm atļaujās ķircināt cilvēkus, kā arī 

nodarīt diezgan ievērojamus kaitējumus. Tumšie elfi mēdz nolaupīt mazus bērnus, un 

izmantot tos kā kalpus vēlāk.16 Ja cilvēki pārspēj elfus izturībā, tad tie var pat 

apbalvot cilvēku par to.17 

Tumšajiem elfiem ir sava karaliene, kura gan ir diezgan haotiska un cietsirdīga, 

līdz ar to, tāda ir arī tumšo elfu pārvaldes sistēma. 

                                                 
15  Velsiešu tautas pasaka „Maais Klids un elfas” no pasaku krājuma „Burvju aka.” [8] 
16 Velsiešu tautas pasaka „Maais Klids un elfas”, skotu tautas pasaka „Princese Dženete” no pasaku 
krājuma „Burvju aka.” [8] 
17 Īru tautas pasaka „Drošais gans” no pasaku krājuma „Burvju aka.” [8] 
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10. Fejām līdzīgie elfi18 
 

 

10.1 Dzīves vieta 
Šādi mazi, fejām līdzīgi elfi visbiežāk sastopami ezeru malās, uz salām, mežu 

klajumos un līdzīgās vietās, ja vien tās nav populāras citām radībām, piemēram, 

cilvēkiem. 

Tā kā šie ir ļoti maziņi elfi, tad daudzi no viņiem dzīvo puķēs. Naktīs tie dejo 

mēnessgaismā, dienās tie ir noslēpušies savās puķēs un kokos. 

10.2 Izskats 
Šī ir vismazākā elfu rase. To augums nepārsniedz 30cm. Elfu ķermeņa uzbūve ir 

pavisam smalka, un to locekļi ir gari un slaidi. Ne velti autore tos sauc par fejām 

līdzīgajiem elfiem, tie arī ir ļoti līdzīgi fejām. 

Iespējams, ka vienīgais, kas tos patiešām atšķir no fejām, ir pagarinātās, spicās 

austiņas. 

Apģērbs tiem visbiežāk ir gaišs un plandošs. 

10.3 Attiecības 
Šie elfi no cilvēkiem, vai jebkādiem citiem viņu deju vērotājiem visbiežāk baidās. 

Ja tie pamana, ka tos kāds vēro, tie tūdaļ slēpjas. Atsevišķos gadījumos tie mēdz būt 

arī draudzīgi vai labsirdīgi. Biežāk tad, ja attiecīgā persona, vai kāds tās radinieks ir 

iepriekš izdarījis kaut ko labu pašiem elfiem. 

                                                 
18 Priekšstats par fejām līdzīgajiem elfiem no izziņas materialiem internetā[17] 



 21

11. Metodes elfu rasu radniecības noskaidrošanai 

11.1. Filoģenētiskie koki 
Tradicionāla metode radniecības noskaidrošanai starp kādas dotas kopas 

organismiem vai būtnēm ir t.s. filoģenētiskā koka konstruēšana. Metode balstās uz 

pieņēmumu, ka visas apskatāmās būtnes ir sākotnēji cēlušās no viena kopīga senča 

(tas tiek novietots bināra koka saknē) un katra zarošanās vieta šajā kokā attēlo brīdi, 

kad viena būtņu suga ir sadalījusies divās dažādās. Pētāmās būtnes tiek novietotas 

šāda koka „lapās”. Tiek uzskatīts, ka metodes pamatpieņēmums (izcelšanās no viena 

kopīga senča) labi atbilst augsti attīstītiem organismiem/būtnēm, bet var izrādīties 

nepiemērots vienkāršākiem organismiem (piem., baktērijām). Metodes pielietojamība 

tieši elfiem vai līdzīgām būtnēm, cik darba autorei zināms, gan pagaidām nav pētīta, 

bet, ņemot vērā, ka elfi ir uzskatami par salīdzinoši augsti attīstītām būtnēm, ir pamats 

cerēt, ka tā arī šajā gadījumā dos labus rezultātus. 

11.2. Filoģenētisko koku veidi un to konstruēšanai nepieciešamie 
ieejas dati 

Vienkāršākais filoģenētisko koku veids ir t.s. kladogrammas (no grieķu vārda 

κλαδοσ – asns vai kas tml.; šajā gadījumā ar to tiek saprasts hipotētiskais 

(varbūtējais) sencis kādai dotai būtņu kopai). Kladogramma uzrāda kādā kārtībā ir 

notikusi evolūcija, bet neko nepasaka par laikiem, kad izmaiņas ir notikušas. Tālāk ir 

parādīts iespējamās kladogrammas piemērs dažām autorei tuvām lietām (būtnēm). 

 
Cits filoģenētisko koku veids ir t.s. filogrammas. Filogramma papildus koka 

struktūrai norāda arī koka „zaru” garumu. Katrām divām būtnēm tiek uzskatīts, ka to 

kopīgais sencis ir dzīvojis pirms laika, kas proporcionāls „ceļa garumam” līdz šim 

sencim (ideālā gadījuma abām būtnēm šie garumi būs vienādi). Jāatzīmē, ka 

tradicionālās filogrammu iegūšanas metodes dod tieši šos koka zaru garumus, bet var 

Plīša lācītis 

Zemeņu torte 

Lūpu krāsa 
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nedot zarošanās punktu sakārtojumu; par „kopīgo senci” var izvēlēties to zarošanās 

punktu, kas dod „vissabalansētāko” koku. Zemāk skat. filogrammas piemēru. 

 
Kaut kādā nozīmē vispilnīgākais filoģenētisko koku veids ir t.s. ultrametriskie 

koki. Var teikt, ka ultrametrisks koks ir ideāla filogramma – attālumi no koka saknes 

līdz visām tā lapām ir vienādi, resp., informācija par evolūcijas laikiem šeit ir 

nepretrunīga. Ja no dotiem datiem ir izdevies iegūt ultrametrisku koku, tad jau ir 

pietiekami drošs pamats to uzskatīt par „pareizu”. Zemāk parādīts ultrametriska koka 

piemērs. 

 
 

Filoģenētisko koku iegūšanai mēdz izmantot divu veidu ieejas datus. Viena no 

iespējām ir t.s. attālumu matrica, kas katram būtņu pārim norāda to radniecību (jo 

būtnes radniecīgākas, jo šis attālums mazāks). Attālumu matricas ļauj iegūt 

filogrammas, vai, ja paveicas, ultrametriskus kokus. Zemāk redzamas matricas, no 

kurām var iegūt jau šeit parādīto filogrammu un ultrametrisko koku. 

 Zemeņu torte Plīša lācītis Lūpu krāsa 

Zemeņu torte 0 6 21 

Plīša lācītis 6 0 19 

Lūpu krāsa 21 19 0 
 

 Zemeņu torte Plīša lācītis Lūpu krāsa 

Zemeņu torte 0 10 20 

Plīša lācītis 10 0 20 

Lūpu krāsa 20 20 0 

Plīša lācītis

Zemeņu torte

Lūpu krāsa
10 

5 

5 

5 

Plīša lācītis 

Zemeņu torte 

Lūpu krāsa 
10 

7 

4 
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Visvienkāršāk šādu attālumu matricu ir iegūt no molekulārās bioloģijas datiem 

(piem., salīdzinot dažādu būtņu DNS vai proteīnu molekulas). Diemžēl, par elfiem 

šāda veida dati joprojām nav pieejami. Principā ir iespējams attālumu matricas veidot 

izmantojot tikai būtņu ārējās pazīmes, taču labu matricu iegūšana prasa ļoti rūpīgus 

bioloģiskus pētījumus, kas, elfu gadījumā, ir grūti izdarāmi. 

Otrs ieejas datu veids ir t.s. pazīmju matrica. Var uzskatīt, ka pazīmju matrica ir 

n×m bināra matrica, kuras katrai rindai atbilst kādai no n pētāmajām būtnēm un katrai 

kolonnai kāda no m izvēlētajām pazīmēm, piemēram, „ir garas ausis”. Matricas i-tās 

rindas un j-tās kolonnas vērtība ir „1”, ja i-jai būtnei piemīt j-tā pazīme, un „0”, 

pretējā gadījumā. Var izmantot arī ne-bināru matricu (piem., ar 3 vērtībām: „0” – 

„īss”, „1” – „vidējs”, „2” – garš), dažas pazīmju vērtības var nebūt zināmas, vai arī 

pazīmei vienlaicīgi var piemist vairākas vērtības (polimorfisms). Šāda gadījumā 

matrica vispirms ir jāpārveido par bināru matricu, kas principā nav pārāk grūti 

izdarāms. Pazīmju matricas ļauj iegūt kladogrammas; zināmos gadījumos arī 

kladogrammu var uzskatīt par „pilnīgu” (skat. tālāk par parsimonijas principu un 

kladogrammu konstruēšanu), kas arī ir visai drošs pamats, lai rezultātu uzskatītu par 

pareizu, taču pazīmju matricas nedod iespēju novērtēt evolūcijas attālumu. Tajā pat 

laikā, ir jau diezgan vienkārši iegūt pazīmju matricas no tās informācijas par elfiem, 

kas šobrīd ir autorei pieejama. Tālāk dota pazīmju matrica šeit redzamajai 

kladogrammai. 

 Garšīgs Mīksts 

Zemeņu torte 1 1 

Plīša lācītis 0 1 

Lūpu krāsa 0 0 

 

11.3. Filoģenētisko koku konstruēšana no pazīmju matricām, 
parsimonijas princips 

Filoģenētisko koku konstruēšana no pazīmju matricām balstās uz t.s. parsimonijas 

principu. Saturīgi parsimonijas princips nozīmē to, ka par „vispareizāko” tiek 

uzskatīts koks, kurā kopējais pazīmju izmaiņu skaits ir vismazākais. Tiek uzskatīts, ka 

pazīmes mainās zarošanās punktos (divām būtņu sugām atdaloties), katrā šādā punktā 

var mainīties viena vai vairākas pazīmes. Ideālā gadījumā, katra no pazīmēm 

mainīsies tikai vienu vienīgu reizi, iegūto rezultātu tādā gadījumā mēdz saukt arī par 
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perfektu filoģenētisko koku. Ja dotajai pazīmju matricai atbilst perfekts filoģenētiskais 

koks, nav grūti parādīt, ka tāds ir viens vienīgs. Arī algoritms šāda koka konstruēšanai 

ir ļoti vienkāršs. Bez tam, nav grūti pārbaudīt, vai dotajai matricai eksistē perfekts 

filoģenētiskais koks – katrām divām matricas kolonnām to rindu indeksu kopām, 

kurās šajās kolonnās ir „1”, ir jābūt vai nu disjunktām (pilnīgi atšķirīgām), jeb vienai 

ir jābūt otras apakškopai. Diemžēl perfektus filoģenētiskos kokus izdodas iegūt reti, 

arī šajā darbā tālāk lietotā pazīmju matrica neatbilst šai prasībai. 

Gadījumā, ja nav iespējams iegūt perfektu filoģenētisko koku, parsimonijas 

principa pielietošana jau kļūst krietni sarežģītāka. Var parādīt, ka visparsimoniskākā 

koka atrašana ir NP-sarežģīta problēma (praktiski tas nozīmē, ka jebkurš algoritms šīs 

problēmas risināšanai darbosies laikā, kas aug eksponenciāli pazīmju matricas 

izmēriem, vai, ka „pilnīgi pareizu” risinājumu ir cerības iegūt tikai ļoti nelielām 

matricām). Tādēļ praksē tiek lietotas heiristiskas metodes, kas nedod optimālo 

atrisinājumu, bet pielieto zināmus „saprātīgus principus”, kas ļauj cerēt, ka 

atrisinājums nebūs daudz sliktāks par optimālo. Biologi parasti mēdz lietot Vāgnera 

(Wagner) un Kamina-Sokāla (Camin-Sokal) metodes, modernās šo metožu versijas 

pamatā pat atšķiras tikai par pieņēmumiem par evolūcijas „virzienu”, citādi koku 

konstruēšanas process abām šīm metodēm ir vienāds. 

11.4. Filoģenētisko koku konstruēšana, Vāgnera un Kamina-Sokāla 
metodes 

Tiek uzskatīts, ka Vāgnera metode sākotnēji ir aprakstīta darbā [3] (interesanti, ka 

pats Vāgners nav šī darba autors, darbā tiek formāli nodefinēta jau senāk praksē 

izmantota metode). Kamina-Sokāla metode tiek aprakstīta darbā [1]. Pamatatšķirība 

šīm metodēm ir pieņēmums par evolūcijas „virzienu”: Vāgnera metodes gadījumā tiek 

uzskatīts, ka jebkura mutācija (pazīmes vērtības maiņa no „0” uz „1” vai no „1” uz 

„0”) ir vienlīdz iespējama; Kamina-Sokāla metode pieņem, ka iespējamas tikai viena 

veida mutācijas – pazīmes vērtības maiņa no „0” uz „1”. Līdz ar ko, pēdēja metode 

faktiski jau pašā sākumā izvēlas visām būtnēm „kopīgo senci” – acīmredzami, tā būs 

būtne, kam visas pazīmju vērtības ir „0”. pareiza „0” un „1” izvēle pazīmju kodēšanai, 

līdz ar to, jau ir netriviāla problēma, bet, ja ir sapratīgi apsvērumi par to, kāds ir bijis 

šis kopīgais sencim, ir cerības iegūt labāku filoģenētisko koku. 

Paša koka konstruēšana tālāk notiek samērā vienkārši. Algoritms sākumā (nejauši) 

izvēlas 3 būtnes, un, pēc pilnās pārlases, atrod tām visparsimoniskāko koku. Tālāk 
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katrā solī tiek izvēlēta tā būtne un vieta kokā, kurā šo būtni pievienot, kas minimizē 

mutāciju skaitu, kuru šajā solī var iegūt. Viegli saprast, ka rezultāts būs atkarīgs no tā, 

kuras 3 būtnes tiks pirmajā solī izvēlētas, tādēļ algoritms tiek darbināts vairākiem 

šādiem nejauši izvēlētiem trijniekiem un tiek izdots vislabākais atrastais rezultāts. Bez 

tam, jau atrastos „vislabākos” kokus tiek mēģināts „pielabot”, pa pāriem samainot 

vietām dažādus atrastā koka zarus, un saglabājot šādu izmaiņu, ja tā samazina 

mutāciju skaitu. 

11.5. Darbā izmantotās koku konstruēšanas metodes un 
programmas 

Koku konstruēšanai tika izvēlētas jau minētās Vāgnera un Kamina-Sokāla 

metodes. Šo metožu pielietošana, izmantojot papīru un zīmuli, ir visai darbietilpīga, 

tādēļ tika izmantotas speciāla programmatūra. Koku konstruēšanai tikai izmantots 

programmu komplekts PHYLIP ([10]), Konkrētāk, programma „mix”, kas konstruē 

filoģenētiskos kokus binārai pazīmju matricai (tiek atļautas arī nezināmas un 

polimorfiskas vērtības), izmantojot Vāgnera vai Kamina-Sokāla metodes (tas, kura 

metode tiek lietota, tiek norādīts kā parametrs, palaižot programmu)). Iegūto koku 

vizualizācijai tika izmantota programma TreeView ([12]). 
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12. Elfu īpašības un citas raksturīgas iezīmes 
Lai varētu veikt koku konstruēšanu apskatītajiem elfiem, To izteiktākās īpašības 

tika apkopotas tabulā, kuru viegli pārveidot par bināru tabulu ar nezināmām un 

polimorfiskām vērtībām. Netika iekļautas īpašības, kuras ir visiem elfiem vienādas, jo 

tās neizmaina koka zarošanos. Pārkodējot bināri ir jāievēro īpašības atbilstība sencim. 

Tā tiek uzskatīts, ka mūža ilgums senākajiem elfiem ir garāks kā mūsdienu. Apmetņa 

nēsāšana tiek uzskatīta par nesenu mutāciju, bet nenēsāšana, par sākotnējo stāvokli. 

Tiek uzskatīts, ka sākumā visi elfi dzīvoja kaut kur dabā, un mājokļu izmantošana ir 

jauninājums. Autore uzskata, ka elfi sākotnēji ir bijuši īsiņi, tādēļ, ka tādi tie ir 

senākajos avotos, un vēlāk var būt paaugušies. Arīdzan burvju spējas šķiet piemīt jau 

elfiem skandināvu mītos, tādēļ tiek uzskatītas par īpašību, kas kopīga sākotnēji visiem 

elfiem. Droši, ka sākotnēji elfi bija mazāk pazīstami, un nerādījās mirstīgajiem 

cilvēkiem, tāpēc elfi, kuri ir nu jau redzēti, jeb tiek uzskatīti par redzētiem, atšķīrās no 

pārējiem nesenāk. 

Lai par binārām padarītu visas vērtības, tās tiek vai nu pielīdzinātas (kā, piemēram, 

jautājumā par dzīves vietu, meži, kalni un ūdensmalas tiek uzskatīti par dabu, taču 

mājas par kaut ko citu nekā daba), vai sadalītas (kā izturēšanās, kur tiek iedalīts, vai 

izturēšanās ir cienīga vai mežonīga, un noslēpumaina tiek uzskatīta par vairāk cienīgu, 

nekā darbīgā, un tad tiek dalīts, kuri ir darbīgi, kuri noslēpumaini, uzskatot, ka cienīga 

ir vairāk noslēpumaina nekā darbīga un mežonīga ir pati senākā izturēšanās. Tā 

četrām dažādām pazīmēm, izveidojas divi bināri pazīmju „stabiņi”. 



 27

Īpašību tabula ne-binārā formā. 
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gi 

Nav 

zināms 

Nēsā apmetni Jā Jā Nē Jā Nē Nē Nē Nav 

zināms 

Nē 

Dzīvo Mežos Mežos Pie 

ūdens 

Kalnos Kalnos Mājās Mājās Kalnos Pie 

ūdens 

Spārni Nav Nav Nav Nav Ir Nav Nav Nav 

zināms 

Ir 

Valdība Monarhij

a 

Nav 

zināms 

Demokrā

tija 

Monarhij

a 

Demokrā

tija 

Pakļauti Pakļauti Monarhij

a 

Nav 

zināms 

Valoda Elfu 

dialekts 

Elfu 

dialekts 

Jūras 

elfu 

Elfu 

dialekts 

Nav 

zināms 

Cilvēku Cilvēku Elfu 

dialekts 

Nav 

zināms 

Izturēšanās Cienīga Mežonīg

a 

Noslēpu

maina 

Cienīga Noslēpu

maina 

Darbīga Darbīga Mežonīg

a 

Noslēpu

maina 

Augums Vidējs Vidējs Vidējs Vidējs Vidējs Īss Īss Vidējs Īss 

Apģērba 

krāsas 

Nav 

noteikta 

Zaļa 

Brūna 

Pelēka 

Zaļa Zila 

Pelēka 

Pelēka 

Sudraba 

Balta 

Nav 

noteikta 

Zaļa 

Sarkana 

Balta 

Nav 

noteikta 

Melna Balta 

Matu krāsa Blonda Brūna Zaļa Zila Blonda Blonda 

Brūna 

Blonda Nav 

matu 

Melna Blonda 

Burvju spējas Ir Nav Nav Ir Ir Nav Nav Ir Ir 

Apieties ar 

ieročiem 

Māk Māk Ne īpaši Māk Ne īpaši Ne īpaši Ne īpaši Māk Ne īpaši 

Apavus Nēsā Varbūt Nenēsā Nēsā Varbūt Nēsā Nenēsā Nēsā Nenēsā 

Mūzika māksla Ir Nav Nav Ir Nav Ir Nav Nav Ir 

Redzēti Nav Nav Ir Nav Nav Ir Nav Ir Ir 
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13. Elfu radniecības koks (pēc Kamina-Sokāla metodes) 
Pēc Kamina-Sokāla metodes sākotnējā senča īpašības tiek pieņemtas sākumā. 

Fairies- feju elfi, Winged- spārnotie, Sea- Jūras elfi, House- mājas elfi, Xmas- 

Salavecīša elfi, Dark- tumšie, Wood- meža elfi, Silver- sudraba un High- augstie elfi. 

Hipotētiskais elfu sencis autores interpretācijā varēja būt maziņš, nemirstīgs, ļoti 

noslēgts radījums ar burvju spējām, kam bija spēja lidot. Ausis noteikti bija mazlietiņ 

pagarinātas un smailas, mati gaiši, blondi, līdz ar to, arī acis un āda. Izturēšanās, droši 

vien bija diezgan mežonīga, nekādu pašūtu apģērbu, apavu, vēl jo mazāk, īpatnēju 

apmetņu, kas padara nemanāmu, nebija. Tas dzīvoja brīvā dabā, un tas, protams, 

darīja, ko pats gribēja, jeb valdīja demokrātija. 

No šāda iedomāta radījuma atdalījās tādi, kas savu lidošanas prasmi attīstīja, proti, 

spārnotie un fejām līdzīgie elfi. Pārējie šo prasmi zaudēja. Tad atdalījās īsie un 

neveiklie, bet prasmīgie elfi. Tiem atradās paverdzinātāji, un vienīgi tiem, kas aizbēga 



 29

ūdeņos izdevās palikt brīviem, un kļūt par ūdens elfiem. Citus iekaroja, un tie 

degradējās kļūdami mājas elfi, un Salavecīša palīgi elfi. Pārējie nelidojošie elfi ir 

spēcīgas būtnes, kas tagad ir par paraugu mirstīgajiem, to prototipi tiek izmantoti 

spēlēs, kurās cilvēki cenšas tiem līdzināties. No tiem visātrāk atdalījušies tumšie elfi, 

droši vien savu radikāli atšķirīgo uzskatu dēļ. Pārējie sadalās dzīves stila un 

dzīvesvietas atšķirību dēļ. 
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14. Elfu radniecības koks (pēc Vāgnera metodes) 
Šādu koku programma izveidoja no dotajiem datiem, izmantojot Vāgnera metodi. 

 High- augstie elfi, Silver- sudraba, Winged- spārnotie elfi, Sea- jūras, Fairies- feju 

elfi, House- mājas elfi, Xmas- Salavecīša palīgi, Dark- tumšie un Wood- meža elfi. 

No zīmējuma redzams, ka sākotnēji elfi sadalījās augstajos elfos, sudraba elfos, un 

kaut kādos trešajos, kas turpina sadalīties tālāk. Tas nozīmē, ka sākotnējam sencim 

varēja būt īpašības, kas raksturīgas augstajiem un sudraba elfiem, kā arī tās, kas 

kopīgas visiem pārējiem (skat. tālāk par hipotētisko elfu senci). Tālāk ir atsevišķi 

atdalījušies tumšie elfi un meža elfi, kuri tikai sadalās kaut kādā brīdī, no 

mežonīgajiem elfiem kļūstot par tumšajiem un par meža elfiem. Paralēli augstajiem, 

sudraba un mežonīgajiem elfiem, attīstās, un dalās dīvainie elfi. Pirmie atdalās 

spārnotie elfi, veidojot savas noslēgtās, noslēptās kopienas. Tad atdalās jūras, jeb 

ūdens elfi, izveidojot pilnīgi atšķirīgu dzīves stilu. Tad atdalās fejām līdzīgie elfi, 

puķu bērni un sapņainīši, pametot mājas elfus un Salavecīša elfus nežēlīgai 

pakļaušanai. Rodas iespaids, ka augstie un sudraba elfi atdalījās, kā aristokrātijas 

pārstāvji, kas pameta vienkāršo tautu. Meža un tumšie elfi bija pārāk mežonīgi, lai 
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iekļautos sabiedrībā. Tie nošķīrās un palika pavisam īpatnēju uzskatu un dzīvesveidu 

piekopjoša sabiedrība. Iespējams, ka to šķelšanos izraisīja kādi radikālisti, kas ieviesa 

stingrus uzvedības ierobežojumus saviem sekotājiem. Un vispēdīgi palika elfu 

sabiedrības neveiksminieki, no kuriem daļu pakļāva burvji, un daļu Salavecītis. 
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15. Hipotētiskais elfu sencis 
Lietojot Kamina-Sokāla metodi, hipotētiskais elfu sencis ir „jāiedomājas” vispirms. 

Autores interpretācijā tas varēja būt tāds, kā jau aprakstīts iepriekš. Maziņš, 

nemirstīgs, ļoti noslēgts radījums ar burvju spējām, kam bija spēja lidot. Ausis 

noteikti bija mazlietiņ pagarinātas un smailas, mati gaiši, blondi, līdz ar to, arī acis un 

āda. Izturēšanās, droši vien bija diezgan mežonīga, nekādu pašūtu apģērbu, apavu, vēl 

jo mazāk, īpatnēju apmetņu, kas padara nemanāmu, nebija. Tas dzīvoja brīvā dabā, un 

tas, protams, darīja, ko pats gribēja, jeb valdīja demokrātija. 

Vāgnera metode noteica savu hipotētisko senci, kas diezgan spēcīgi atšķiras no 

autores iedomātā. Tas ir garš elfs, kas neprot lidot, kam ir blondi mati un cēla 

izturēšanās. Sabiedriskā sistēma ir monarhija, sabiedrība ir diezgan augsti attīstīta kā 

kulturālā, tā tehniskā ziņā. 

Spriežot pēc literatūras avotu hronoloģijas, augstajiem elfiem nevajadzētu būt 

pašiem pirmajiem. Tie literatūrā parādās tikai 18.gs. vidū. Turpretim tumšie un fejām 

līdzīgie elfi minēti daudz senāk. Bildē abi iespējamie senči, autores zīmējums. 
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16. Secinājumi 
Elfu starpā noteikti pastāv kāda radniecība. Izmantotās un citas aprakstītās metodes 

noteikti varētu diezgan precīzi noteikt, kāda radniecība starp tiem pastāv. 

Elfu sencis Vāgnera metodes gadījumā ir gandrīz pilnīgi identisks augstajiem 

elfiem. Vienīgā atšķirība ir apģērbu krāsa, kas sencim bijusi pelēka, bet augstajiem 

elfiem ir visdažādākās. Pēc Vāgnera metodes sanāk, ka visi elfi ir radušies no 

augstajiem elfiem. 

Pēc autores uzskatiem, tiem būtu jābūt radušamies no kāda atšķirīga radījuma, kas 

vairāk līdzinās feju un tumšā elfa krustojumam. 

Pēc abām metodēm filoģenētiskie koki iznāk diezgan ticami, taču, tā kā tie ir 

atšķirīgi, tad tas nav perfekts filoģenētisks koks, un ir jāpamaina īpašības. Kamina-

Sokāla metodes gadījumā, iespējams arī jāpārdomā hipotētiskā senča pieņēmums. 

Pašreizējās īpašības nenodrošina pārliecinošu un perfektu koku. Daudz precīzāku 

un drošāku evolūcijas ceļu būtu iespējams izveidot pēc attālumu metodes. Tai 

nepieciešami daudz precīzāki dati, kā pašlaik ir pieejami. Lai iegūtu precīzākus datus, 

vajadzētu sīkāk apskatīt katru elfu rasi atsevišķi un ideālā gadījumā, patiešām iegūt 

kādus DNS paraudziņus no katras no tām. 

Šajā darbā tiek apskatītas tikai populārākās elfu rases. Iespējams, ka kāda ne tik 

pazīstama rase veido kādu nozīmīgu posmu elfu evolūcijā, tādēļ būtu vēlams apskatīt 

visas elfu rases. 
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Pielikums 1 
Pazīmju matrica binārā formā (PHYLIP formātā) 

 
     9   19 
High        0 1 0 1 1 01 11 1 pp 00 0 1 1 1 0 
Wood        0 1 0 1 ? 01 00 1 01 10 1 1 p 0 0 
Sea         0 0 0 1 0 11 10 1 01 ?1 1 0 0 0 1 
Silver      0 1 0 1 1 01 11 1 00 00 0 1 1 1 0 
Winged      ? 0 0 0 0 ?? 10 1 pp P0 0 0 p 0 0 
Xmas        ? 0 1 1 0 ?0 01 0 11 00 1 0 1 1 1 
House       1 0 1 1 0 ?0 01 0 pp ?? 1 0 0 0 0 
Dark        0 ? 0 ? 1 01 00 1 00 ?1 0 1 1 0 1 
Fairies     ? 0 0 0 ? ?? 10 0 10 00 0 0 0 1 1 
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Pielikums 2 
Vāgnera metodes izejas datu fragments (tajā skaitā pazīmju virkne 

hipotētiskajam elfu sencim) 

 
     +--------------------Silver     
     !   
     !  +-----------------Dark       
  +--3  !   
  !  !  !     +-----------Winged     
  !  !  !     !   
  !  +--7  +--4     +-----Fairies    
  !     !  !  !  +--8   
  !     !  !  !  !  !  +--House      
--1     !  !  +--5  +--6   
  !     +--2     !     +--Xmas       
  !        !     !   
  !        !     +--------Sea        
  !        !   
  !        +--------------Wood       
  !   
  +-----------------------High    
 
From    To     Any Steps?    State at upper node 
                             ( . means same as in the node below it 
on tree) 
 
          1                01011 01111 00000 1110 
  1       3         no     ..... ..... ..... .... 
  3    Silver       no     ..... ..... ..... .... 
  3       7         yes    ..... ..?0. ..... ..0. 
  7    Dark         yes    .?.?. ..0.. ..?1. ...1 
  7       2         yes    ....? ..?.. .1..? .?.. 
  2       4         yes    .0..0 ?.1.. ....? 0?.. 
  4    Winged       yes    ?..0. ??... ???.0 .?.. 
  4       5         yes    ..... ?.... ....? .0.1 
  5       8         yes    ?.... ??..0 1...? ..?. 
  8    Fairies      yes    ?..0? ??... .0..0 ..1. 
  8       6         yes    ?.1.. ?001. ....1 ..?. 
  6    House        yes    1.... ?.... ????. ..00 
  6    Xmas         yes    ?.... ?.... ..... .11. 
  5    Sea          yes    ..... 1.... ..?11 .... 
  2    Wood         yes    ....? ..0.. ..1.1 .?.. 
  1    High        maybe   ..... ..... ??... .... 

 


