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Kā uzbūvēt 
kukaiņiem draudzīgu 

māju?
Voldemārs Spuņģis

Latvijas Universitāte
Latvijas Entomoloģijas biedrība  

Valmieras Pārgaujas sākumskola, 23.02.2019.

Vai ābolu mums dod ābele? Vai kāpostam nepieciešama apputeksnēšana?

Ābele ābols  = Nē!
Ābele + bite ābols  = Jā!

75% no kultūraugiem ir nepieciešama apputeksnēšana. To veic ne tikai bites, bet arī dienas 
un nakts tauriņi, daudzas vaboles, mušas – it īpaši ziedmušas, lapsenes, skudras, daudzi citi 
un pat kaitēkļi un dzēlējodi!
Latvijā ir vismaz 4000 augu apputeksnētāju kukaiņu sugu! Mēs esam no tiem atkarīgi.
Kāpēc bites ir svarīgākās? Tās meklē ne tikai nektāru, bet arī vāc ziedputekšņus un ir 
visefektīvākie apputeksnētāji.
Latvijā ir 262 bišu sugas, ieskaitot medus biti un kamenes. Pasaulē ir bišu skaita krasa 
samazināšanās līdz pat 50%, Latvijā ievērojami mazāk (nav zināms cik).
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Apputeksnētājiem jāpalīdz, it īpaši bitēm

Mājas bite ir cilvēka pieradināta un tām nepieciešams vairāk stropu!
Savvaļas bites ir vientuļnieki, dzīvo dabiskās vai pašu būvētās aliņās, kur audzē jauno 
paaudzi. Neatkarīgas no cilvēka.
Pilsētās, piepilsētās, ciematos, blakus apstrādātiem laukiem bitēm pietrūkst aliņu dzīvošanai 
un jaunu bišu audzēšanai. Tām jāpalīdz. 
Kā palīdzēt? Jābūvē «Kukaiņu mājas»!
«Kukaiņu mājas» galvenokārt domātas bitēm un to radiniekiem, taču arī visiem pārējiem 
sīkajiem bezmugurkaulniekiem – vabolēm, zirnekļiem, mitrenēm, tūkstoškājiem, 
ziemojošajiem kukaiņiem un citiem.

Latvijā uzbūvētas daudz «Kukaiņu māju», paskatīsimies uz tām ko kukaiņu prasību viedokļa!

Senākās «Kukaiņu mājas»

Niedru jumti, veidoti no sagrieztām niedrēm, veido «aliņas», kas piemērotas bitēm. Ir vērts šo 
pieredzi izmantot «Kukaiņu māju» būvniecībā. 

Gaišie niedru gali liecina, ka iekšā ir bišu kāpuri. 
Tos bišu māte ir aiztaisījusi ar sagrauztu stiebru-
siekalu masu.
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Dabiskās kukaiņu mājas

Vientuļajām bitēm ir svarīgi viegli drūpoši minerāli alu veidošanai un pēcnācēju audzināšanai. Tādu 
vietu ir visai maz –upju piekrastes atsegumi, smilšakmeņu atsegumi. Atkal ir vērts pārņemt bišu 
vajadzības kukaiņu māju būvniecībā. 

Bišu aliņas smiltsakmens iezī Sietiņiezī. 
Lielākā zīdbišu kolonija Latvijā. 

Dabiskās kukaiņu mājas

Zemesbitēm ir nepieciešama 
sablietēta smilts/smilšmāla 
augsne, kur var izrakt aliņas. 

Koksnes bitēm ir nepieciešamas 
aliņas koksnē, kuras veidojuši citi 
kukaiņi – koksngrauži.
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Uzbūvētās kukaiņu mājas, daži piemēri!

Skaistas mājas no cilvēka viedokļa! Mākslinieki un celtnieki izpaužas, bērni iekārto, viss 
skaisti, vai ne?
Taču, kurš ir pajautājis kukaiņiem un citiem sīkajiem dzīvniekiem viņu vajadzības?

KārķiKronvalda parksVērmanes dārzs

Kukaiņu māja Vērmanes dārzā

Ķieģelis nav labs materiāls, sausās sīkās pagalītes, 
zariņi, čiekuri un salmiņi nav noderīgi kukaiņiem.

Bišu apdzīvotā daļa. Baltie «korķi» 
liecina par bišu kāpuriem stublājos.

Zirnekļu apdzīvotā daļa
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Kukaiņu māja Kronvalda parkā

Čiekuri slikts materiāls! 

Tikai dažas bites uzdrošinājās uztaisīt 
niedrēs dzīves vidi to kāpuriem

Saskarsme ar zemi ir  laba skrejvabolēm un mitrenēm, 
ziemojošiem kukaiņiem

Neapdzīvotā daļa, zirnekļi

Kukaiņu māja Kārķos

Kārķi ir lauku teritorija un kukaiņu 
māja ir PR pasākums, taču nesniedz 
papildus ieguldījumu kukaiņu 
daudzveidības uzturēšanai. 

Bišu apdzīvotā daļa

Varētu dzīvot vaboles, bet pārāk sauss
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Kukaiņu mājas būvniecība

Bērni ir cītīgi strādā. Audzinošais moments – rūpes par mazākajiem brāļiem.

Interesants elements – uz 
zemes noguldīti baļķēni

Kam domātas 
caurules?

Pilnīgi nederīga māja!

Bērni ir cītīgi strādājuši, visi priecīgi, bet kukaiņiem pilnīgi nederīga māja.
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Ideāla māja kukaiņiem, mana konstrukcija

Tikai no dabas materiāliem un lēta! 
Balstīta uz kukaiņu un citu 
bezmugurkaulnieku vajadzībām.
Ar «fasādi» pret D vai A.
Ģipsi var aizstāt ar mālu.
Visu skaisti noformēt.
Laba ZPD tēma, kā 
bezmugurkaulnieki apdzīvo 
jaunbūvēto māju.
Kurām bišu grupām šī māja 
nederēs?

Mazās un svarīgās iespējas apputeksnētāju piesaistīšanai, daži piemēri.

Vientuļās bites ir atšķirīgas pēc ķermeņa izmēra, nepieciešamas dažāda diametra aliņas. 
Kukaiņiem nav tik svarīgs mājas kopējais izmērs, tie var apdzīvot arī pavisam niecīgu telpu. 
Niedru kūlītis vai saurbts baļķītis arī var būt patstāvīga īpaša dzīvotne bitēm u.c.

Ģipša lējums saurbts Saurbti baļķīši Sagrieztu niedru kūlīši
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Visi urbj ģipsi!

«Smilšakmens» aliņu būvniecība. Dabas koncertzāle «Bruņuzivs» 2014. gads, devīze «Izurb 
bitei aliņu Devona smilšakmenī».

Uzdevums!

10 minūšu laikā uzzīmēt savu kukaiņu māju! Jābūt inovatīvai pieejai no 
bezmugurkaulnieku vajadzību un cilvēka estētisko prasību viedokļa!
Nosacījumi:
• Drīkst izmantot tikai dabiskos materiālus!
• Piemērota bitēm, dzīvojošām gan koksnes/niedru, gan smilšakmens alās!
• piemērota dažādiem citiem bezmugurkaulniekiem, ne tikai bitēm!
• piemērota gan sausummīļiem, gan mitrummīļiem!

Sīki zariņi, čiekuri, sūnas, ķērpji, siens, plānas miziņas ir slikti materiāli.
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Rezultātu analīze!

5 minūtes pašnovērtēšanai. Par katru apstiprinošu atbildi viens punkts:

• Vai piemērota koksnes/niedru bitēm?
• Vai piemērota smilšakmenī dzīvojošām bitēm?
• Vai piemērota skudrām?
• Vai piemērota koksnē dzīvojošām vabolēm?
• Vai piemērota mitrenēm?
• Vai piemērota sliekām?
• Vai piemērota kukaiņu ziemošanai?
• Vai var skaisti noformēt?
• Vai skolēni to varētu patstāvīgi uztaisīt?
• Vai būvniecība ir pietiekoši lēta?

Būvēsim skaistas kukaiņu mājas kukaiņiem!
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