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Bišu strops 
ar internetu 
Latvieši radījuši pasaulē unikālu autonomas biškopības risinājumu, 
palīdzot bitēm dzīvot mierīgāk un atvieglojot dzīvi to kopējiem 

IELS DZELTENMELNS irsis sa
ķēris biti un nes to prom sa
plosīšanai. Gaisā pastiep
jas kaila roka, satver plēsīgo 
kukaini plaukstā un notriec 
zemē ar visu medījumu. 
Bitenieks Jānis Vainovskis 
sargā savas bišu saimes, kas 

izkārtotas Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza nomalē, labu gabalu aiz Palmu mājas. 
Ja liels iršu pūznis iemitinājies bišu saimes 
tuvumā, tad stundā aiznes pa vienai bitei, 
Jānis stāsta pieredzēto kādā citā no savām 
350 bišu saimēm. Katrā mīt 50-60 tūkstoši 
bišu. Pagaidām gan tikai vienam stropam, 
tepat Botāniskajā dārzā, ir interneta pieslē
gums. Kopš maija pieslēgti sensori, kas mē
ra stropā notiekošo un ērtā tiešsaistes lie
totnē rāda viegli pārskatāmus datu grafi
kus. Šāds risinājums ir unikāls visā pasaulē. 

Autonomo biškopību ar Latvijas Lauku 
attīstības programmas atbalstu īsteno vai
rāki partneri - Rīgas Tehniskās universitā
tes Industriālās elektronikas un elektroteh
nikas institūts, Latvijas Interneta asociāci
ja, biškopības uzņēmums Meduspils, ener
ģētikas jaunuzņēmums Mazzy un Latvijas 
Biškopības biedrības pētnieks Valters 
Brusbārdis. Trīs no viņiem - Anatoliju 
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šogad liepas 
noziedēja tik 
strauji, ka bites 
kā apdullušas 
strādāja bez 
mitas. Dienas 
laikā sanesa 5-7 
kilogramus nektāra 

Zabaštu no RTU, Viesturu Šeļmanovu
Plešu no Mazzy un Jāni Vainovski no 
Meduspils satieku sutīgā piektdienas pus
dienlaikā pie maigi zumošas bišu dravas. 
Pirms cauri krūmiem izejam pļaviņā, Jānis 
izdala visiem bitenieku cepures ar melnu 
tīklu priekšā sejai. Viesturs atmet ar roku: 

«Tu teici, ka šīs ir mierīgas.» Bet Anatolijs 
mazliet satraukts tomēr paņem rokās ce
puri. Arī es velku, jo - ar bitēm nekad ne
ko īsti nevar zināt. Galu galā šīs bites izrā
dās gluži rāmas. Vēlāk, jau sarunas beigās, 
bitenieks mudina pat vienu paglaudīt gluži 
kā kaķēnu ar mīkstu un pūkainu muguri
ņu, bet citu nelielu biti uzliek man uz vai
ga. Lai uztaisot bildi! 

BIŠU SPIEGS 
Tikpat mierīgi kā žurnālistu klātbūtni bites 
pacieš arī vairākas nelielas kastītes aptuve-
ni sērkociņu kārtbiņas lielumā, kas izvieto
tas stropā. Pavisam nemanāmi, bez skaņas 
un vibrācijas, tās mazos un dabā tik nozī
mīgos kukaiņus izspiego - mēra tempera
tūru un mitrumu stropā. Turklāt visa bišu 
māja uzlikta uz jutīgiem svariem, kas tieš
saistē rāda smaguma izmaiņas. Savā vied
tālrunī Viesturs demonstrē iegūtos datus. 
Gluži kā kardiogramma, rādītājs ar precī
zu frekvenci lec lejā un augšā - iezīmē rī
tu, kad bites dodas pēc nektāra, un vaka
ru, kad čaklie kukainīši atgriezušies mājās. � 

Bišu pētnieki Jānis Vainovskis (no kreisās), 
Anatolijs Zabašta un Viesturs Šeļmanovs-Plešs 
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� Ar katru dienu zigzags vienmērīgi kāpj uz 
augšu. Bišu saime dienā atnes aptuveni ki
logramu nektāra, kas vēlāk pārtop 500-

700 gramos medus. Bet mēdz būt arī izņē
mumi. Piemēram, šogad liepas noziedēja 
tik strauji, ka bites kā apdullušas strādāja 
bez mitas. Dienas laikā sanesa 5-7 kilogra
mus nektāra. «Ja bitenieks redz, ka tā no
tiek, skaidrs, ka tūdaļ strops būs pilns un 
bites neko vairs nenesīs - nebūs, kur likt. 
Tad viņš sēžas mašīnā un brauc likt medus 
krātuvei virsū nākamo stāvu,» Viesturs ie
zīmē, kāpēc ir svarīgi sekot līdzi bišu dar
bam. Tāpat var saprast, ja bites nav at
griezušās stropā - iespējams, radies kāds 
drauds. 

Sensori mēra temperatūru un mitru
mu vairākās stropa vietās un vienā vie
tā ārpusē. «Centrālais sensors, kas ir pa
šā vidū, rāda, ka bites tur uztur konstan
tu temperatūru,» Jānis demonstrē līniju 
savā telefonā. Kritumi un kāpumi turas 
viena grāda ietvaros, un vidējā temperatū
ra ir 34,8 grādi, lai vai kādi ārā būtu laik
apstākļi. «Atklājām, ka 15 centimetru attā
lumā stropa iekšpusē un ārpusē krasi mai
nās temperatūra,» stāsta komandas vīri. 
Regulāciju bites veicot, pa vienu skrejas 
jeb stropa ieejas pusi dzenot ārā gaisu, pa 
otru laižot to iekšā. Lai noregulētu tempe
ratūru līdz galam, lidojošie kukaiņi sanes 
ūdeni no āra un izsmidzina to. Vienmērīgā 
temperatūra, ko bites centīgi uztur pašā 
centrā, nav rūpes par medu. «Tur audzi
na jauno paaudzi,» smaida bišu saimnieks. 
Ziemā bites savelkas bumbā, kur viducī ir 
mamma, bet ārpusē vecākās bites. Kamēr 
centrā tiek uzturēts 20 grādu siltums, ār
malā esošās bites var salt no tāda paša auk
stuma, kāds ir ārpus stropa. Pētnieki cer, 
ka šoziem sensoru izdosies ievietot kamo
la pašā vidū, lai sekotu līdzi notikumiem 
tieši no ziemošanas bumbas centra. 

Autonomais biškopības nsmaJums 
sniedz iespēju palielināt bišu stropa ražī
gumu, jo bitenieks var ātri reaģēt uz situā
cijas izmaiņām, skaidro Anatolijs no RTU, 
šā projekta vadītājs. Tas ļauj arī samazināt 
izdevumus, jo lieku reizi nevajag doties 
pārbaudīt bišu saimi, ja tai viss ir kārtībā. 
Nav jāstrādā «UZ aklo». Turklāt attālinātā 
datu ievākšana, bez vajadzības netramdot 
bites un neceļot nost stropa jumtu, palīdz 
tām dzīvot mierīgāku dzīvi. Tiklīdz jumts 
atvērts, bites satraucas. To varot redzēt 
pēc tūlītēja temperatūras kāpuma stropā. 
«Katru reizi, bites traucējot, izsitam viņas 
no ritma,» stāsta Jānis. «Viņas pēc tam visu 
dienu nevar savākties,» papildina Viesturs, 
bet Jānis viņu palabo. Tik traki neesot: «Ir 
dažas bišu rases, kas ļoti pārdzīvo, bet ir 
tādas, kas ir mierīgākas.» Šīs esot diezgan 
nesatricināmas. 

Latviešu izstrādātais risinājums ir ie
spēja uzlabot bišu uzturēšanās apstāk
ļus. Ja ziemā samazinās barības krājumi 
un pieaugusi stropa temperatūra, tas lie
cina, ka bites nonākušas stresā. «Nav bišu 
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Šādas datu līknes par situāciju stropā biteniekam sniedz bišu mājiņā izvietotie sensori 

mātes, vai zīlītes par daudz traucē, vai cau
na grauž, vai dzenis atnācis kalt, vai grie
žas vēders no nepareizas ziemas barības,» 
iespējamos iemeslus uzskaita Jānis. Ja bi
tenieks laikus saņem signālu, viņš var ne
kavējoties doties un padzīt kaitniekus vai 

papildināt barības krājumus. Turpretim 
tradicionāls bišsaimnieks šādu signālu ne
saņems, un tas var beigties ar to, ka bišu 
strops nepārziemos. 

Iespēja sekot līdzi bišu dzīvei un re
aģēt uz pārmaiņām tik lielam biškopim kā 
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Jānis ir būtiska. «Katra diena var izmak
sāt pustonnu medus, ja nepareizi rīko
jas,» viņš iezīmē kļūdas cenu. Jau šobrīd 
biškopjiem ir pieejami risinājumi, kas veic 
mērījumus stropā un reizi stundā vai rei
zi dienā nosūta rezultātus īsziņā, taču ie
spēja aplūkot svaigākos datus ērti pārska
tāmos grafikos tiešsaistē ir jaunums, saka 
komanda. Turklāt, visticamāk, būs krietni 
lētāka iespēja, nekā piedāvā esošie konku
renti. Pagaidām gan vēl pāragri prognozēt, 
kad latviešu radītais risinājums būs nopēr
kams. Šogad prototips tiks testēts tikai 
Botāniskajā dārzā, bet nākamgad izmēģi
nāts vairākās Latvijas pļavās. 

CEĻOJOŠĀS BITES 
Kamēr Viesturs no enerģētikas jaunuzņē
muma Mazzy azartiski rāda mērījumus 
un stāsta par tiem, bitenieks aizrāda: «To 
roku baigi nevicini!» Viesturs atjoko, ka 
gribas bites izaicināt, bet Anatolijs tēviš
ķi satraucas: «Nevajag. Nevajag!» Viesturs 
un Anatolijs pazīstami jau vairākus ga
dus. Citā projektā viņi izstrādājuši šiem 
sensoriem nepieciešamos risinājumus -
darbojušies ar programmēšanu un datu 
apstrādi. Šajā projektā, kas saņēmis 98 

tūkstošus eiro lielu ES finansējumu no 
Latvijas Lauku attīstības programmas, 
viņi strādā pie tehnoloģijas praktiskās 
lietošanas. 

Vēlāk komanda stropam pievienos arī 
meteoroloģisko staciju, lai var novērot lai
kapstākļus un salīdzināt, kā tie ietekmē 
medus kvalitāti un daudzumu. Nākamajā 
sezonā iecerēts izvietot sensorus vairā
kos stropos gan Jāņa saimniecībā, gan biš
kopja Valtera Brusbārža saimēs Talsu pu
sē. Tālākā nākotnē Viesturs plāno pie
vienot arī mākslīgā intelekta algoritmus. 
«Biškopis šobrīd visus lēmumus pieņem, 
skatoties uz datiem. Pēc būtības datos ir 
redzams, kas notiek ar bitēm. šo pieredzi 
mēs varētu pārnest uz algoritmiem, lai sis
tēma biteniekam automātiski dotu pado
mus un brīdinājumus.» 

Stropā izmantotos mitruma un tem
peratūras sensorus Viesturs ar savu uzņē
mumu Mazzy izmanto, lai komunālsaim
niecībās individuāli un ērti nomērītu sil
tuma, ūdens, elektrības un gāzes patēri
ņu. Šogad šis start-up uzņēmums uzvarēja 
enerģijas un tīro tehnoloģiju jaunuzņē
mumu sacensību PowerUp! reģionālajā 
finālā, iegūstot iespēju pārstāvēt Latviju 
konkursa finālā Prāgā, kur pie lauriem 
gan diemžēl netika. Viesturs cer autono
mo biškopības risinājumu tālāk izmantot, 
radot jaunu start-up, un ideju pilnveidot 
kādā jaunuzņēmumu inkubatorā vai paša 
spēkiem. «Interese ir - cilvēki raksta un 
prasa,» viņš saka. 

Jau pirms laba laika abi tehnoloģiju 
pārzinātāji - Viesturs un Anatolijs - iepazi
nušies ar Valteru Brusbārdi no Biškopības 
biedrības un izdomājuši, ka šāda moder
nāka pieeja noderētu biškopjiem, kas 
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lielākoties joprojām strādā pēc sentēvu 
metodēm. Turklāt drīzumā komanda plā
no risinājumu uzlabot, uzstādot saules ba
terijas, lai sensori spētu nosūtīt datus uz 
mākoni, darbināti tikai ar alternatīvo ener
ģiju. Tāpat arī pievienot videokameras 
pie stropa skrejas un tā iekšienē. «Šobrīd 
uz skrejām redzam, ka stropā ir maz vie
tas. Ir karsts, bites guļ laukā. Bet redzam 
arī, ka viņas intensīvi nāk mājās ar dzelte
nām nastiņām - Kanādas zeltslotiņas nek
tāru -, tātad ienesums ir, viss kārtībā.Ja es 
nebūtu noņēmis medu un viņas šādi gulē
tu laukā, tas liecinātu, ka ienesums ir bei
dzies un bitēm nav, kur palikt,» bitenieks 
stāsta, kāpēc svarīgi attālināti saprast, kas 
notiek stropā. 

«la beigtas bites 
krīt ārā no skrejas, 
uzreiz vari izsaukt 
inspektoru un 
meklēt vainīgo. Ja 
bišu saimnieks to 
pamana tikai pēc 
nedēļas, ķīmija 
jau ir sadalījusies, 
atrast vainīgo vairs 
nevares» 

To, kādu nektāru bites nes uz mājām, 
varot pateikt pēc attiecīgā laika perioda. 
Agri pavasarī var atnest no kļavām. Pēc 
tam nāk ābeles, plūmes, ķirši. Citviet se
ko kārkli, pūpoli, tad pienenes. «Kur bites 
novieto, uz tādu medu var cerēt,» stāsta 
saimnieks. Kā šāda bišu novietošana dar
bojas? «Rekur mašīna stāv,» Anatolijs pa
met ar roku uz baltu busiņu. Vai bites ne
pamūk no stropiem un nelidinās pa visu 
mašīnu, vaicāju, neslēpdama pārsteigu
mu. «Ja pamūk, tad lido,» bez emocijām 
atsaka Jānis, paskaidrodams, ka šāda va
dāšana bitēm ir diezgan bīstama. Lai veik
tu pārvešanu, skreja tiek aiztaisīta, bet, 
ja temperatūra stropā uzkāpj virs 40 grā
diem, «tad ir cauri». Lai tas nenotiktu, 
pareizi jāsagatavo strops un jānodrošina 
dzesēšana mašīnā. Pārvešana sagādā bite
niekiem papildu darbu, toties ļauj ievākt 

vairāk medus, turklāt aizvest stopus tieši 
pie vēlamajiem augiem. 

LABĀKAIS LIEPU MEDUS - RĪGĀ 
«Rīgā ir tīrs un garšīgs medus,» stingri no
saka Jānis, vaicāts, kāpēc atvedis bišu sai
mes uz pilsētas vidu - LU Botānisko dār
zu. Tikko biškopju saietā par labāko lie
pu medu atzinību saņēmusi saimniecība, 
kas to iegūst pie Stradiņa slimnīcas un uz 
Latviešu biedrības nama jumta. «Divas pir
mās vietas,» viņš paskaidro. Taču neesot 
problēmas arī laukos pie rapšu lauka ie
vākt tikpat tīru medu. Vaicāts, vai tas ir tik
pat vērtīgs, saimnieks aizrautīgi skaidro: 
<<Jebkuram medum ir sava vērtība. Rapšu 
medus nav alerģisks bērniem, jo nav tik 
stiprs kā pārējie. Tas nesatur minerālvie
las, tāpēc nemaina ēdiena vai tējas garšu, 
līdz ar to ir populārākais medus, ko liek 
pie tējas, lai izjustu tīru tējas garšu un ne
būtu jālieto cukurs.» Reti kad vairs gadās 
tādi zemnieki, kas savus laukus apsmidzi
na ar neatlautiem līdzekliem, kas var būt 
nāvējoši blšu saimēm. Š�jā jomā zemnie
kiem esot lielas sankcijas, zina teikt Jānis, 
bet vienlaikus dod mājienu, ka arī atļautos 
līdzekļus derētu paretināt. Bišu nāve nav 
vienīgais posts, ko ķīmija nodara, - netie
kot izvērtēts, kā šie līdzekļi ietekmē bišu 
auglību un nervu sistēmu. Tomēr viņš prie
cājas, ka autonoma bišu uzraudzība sniegs 
palīdzību arī šajā ziņā. <<Ja beigtas bites krīt 
ārā no skrejas, uzreiz vari izsaukt inspek
toru un meklēt vainīgo. Ja bišu saimnieks 
to pamana tikai pēc nedēļas, ķīmija jau ir 
sadalījusies, atrast vainīgo vairs nevarēs,» 
stāsta Jānis. 

Vaicāts, vai bite ir pasaules svarīgā
kais kukainis, Jānis domīgi atsaka: «Tuvu 
tam.» Šis mazais radījums esot spējīgs ap
puteksnēt 80% no augiem, kam vajadzīga 
svešappute. Turklāt viņas gatavas inten
sīvi lidot 2-3 kilometru rādiusā, lai iegū
tu nektāru. Un, ja bitēm ļoti interesē kāds 
augs, viņas atnāks arī septiņus kilometrus, 
piezīmē Jānis. Tomēr atrast tādu bioloģis
ku stūrīti, kur apmēram 10 kilometru rādi
usā daba ir neskarta, Latvijā neesot vieg
li. «Mēs esam Rīgas centrā, un te medus ir 
labāks nekā Gaujas Nacionālajā parkā, kur 
vienu gadu atklājās smagie metāli. Šogad 
kritiskā sausuma dēļ nezinām, kas būs au
gos iekšā,» bitenieks nosaka. Tāpat arī pie
min kādu pētījumu, kurā analizēts medus 
sastāvs dažādos Latvijas nostūros. Arī viņi 
atraduši smagos metālus - bet Latgalē. Kā 
izrādās, vainīga nelegālā degviela, ko dau
dzi pierobežā dzīvojošie ieved no Krievijas 
- ar svinu sastāvā. 

Tomēr viņš vedina domāt cerīgi, jo bi
tes izvēlas labu nektāru. <<]a bitēm būs ie
spējams aizlidot uz vietu, kur nav piesār
ņojuma, viņas ies uz turieni. Ja pa ceļam 
ielidos kaut kur, kur ir kāda eļļas garša, -
kāpēc viņai to ēst? Tā ir dzīvība, kas mūs 
aizsargā no mūsu pašu piesārņojuma,» sa
ka bitenieks Jānis Vainovskis. • 
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