
Математиката 
в живота на 

пчелите



Пчелите в природата

• Пчелите са клас насекоми от разред 
Ципокрили, близкородствен на осите и 
мравките. Известни са със своята роля за 
опрашването на растенията и, при най-
известния вид – медоносната пчела, със 
създаването на мед и восък. Те са 
социални насекоми. Образуват семейства 
от по хиляди пчели живеят кошери.



Домът на пчелите

• Пчелните пити 
представляват восъчни 
пити, върху които живее и се 
развива пчелното 
семейство. Изградени са от 
килийки, в които се 
отглеждат развиващите се 
пчели и се складират 
запасите от мед и прашец.



Изграждане на 
пчелната пита

При изграждането на питите пчелите 
свалят със задните си крачета 
восъчните пластинки от техните 
коремчета, след което ги размачкват 
между челюстите си и правят 
топченца, от които изграждат дъната и 
стените на килийките. Пчелните пити, 
които са както жилище, така и гнездо 
за пчелите, се състоят от два 
вертикални слоя шестоъгълни 
килийки, допрени с пирамидалните си, 
съставени от три ромбични плоскости 
дъна към обща преградка. Пчелите 
градят винаги от горе надолу и строго 
отвесно.



Видове килийки в 
пчелните пити

При медоносните пчели в питите се различават
три вида килийки:



Работнически
• Пчелни (работнически) – за 

отглеждане на развиващите се 
работнички и за съхраняване на 
запасите от мед и прашец. Те са 
със среден диаметър около 5,38 –
5,42 mm. Дълбочината на пчелната 
килийка е между 10 и 12 mm. 
Дебелината на питите, в които се 
отглеждат работничките е 22 – 25 
mm, а междината между питите 
около 12 mm. Ако това разстояние 
бъде увеличено значително, 
пчелите започват да градят 
промеждутъчни пити, а ако се 
стесни, изгризват част от стените 
на килийките. Обикновено 
килийките са с 4 – 5 градуса 
наклонени нагоре но с парабола –
леко завити с радиус.



Търтееви

• Търтееви – за отглеждане на търтеите 
и за поставяне на мед. Те са с 
диаметър 6,25 – 7 mm, и дълбочина 
около 13 – 16 mm.



Майчини

• Майчини (маточници) – за отглеждане 
на майки. Разположени са в 
периферията на питите и са в 
ограничен брой. Те се използват 
еднократно тъй като са дълбоки от 200 
до 250 mm и майката не би могла да 
снесе яйце в тях за втори път. 
Процесът на яйцеснасянето протича 
още в стадий „основа на маточника“ 
(майчина паничка). С развитието на 
ларвата килийката достига 
окончателния си размер. След 
излюпването на майката тя бива 
разрушена в една или друга степен. 
Поради дълбочината на майчината 
килийка за нея няма достатъчно място 
във вертикално положение между 
питите. Ето защо голямата ѝ крайна 
част се изгражда надолу.



Форма на килийките

• Освен различна големина, различните килийки изграждащи питата 
имат и различна форма.

• Маточниците са с форма на жълъд или фъстък. Формата на 
работническите и търтеевите килийки е правилна шестоъгълна 
призма, която е затворена в дъното си от три ромбовидни 
плоскости завъртяни на 120° градуса една спрямо друга. Тъпите 
ъгли между тези плоскости образуват тристенна пирамида. Тъй 
като всяка стена и всяка плоскост от дъното са едновременно 
разделителни стенимежду две килийки, този принцип на 
изграждане дава възможност за оптимално използване на 
пространството – на квадратен сантиметър се събират четири 
работнически или три търтееви килийки, и всичко това при 
минимален разход на строителен материал и време, 
забележителна здравина и устойчивост, както и минимална 
топлопроводимост.



Пчелен восък

• Пчелният восък се формира от пчелите работнички, 
които го отделят благодарение на осемте си восъчни 
жлези разположени на коремните сегменти. 
Първоначално пчелния восък бива отделен от 
жлезите под формата на восъчни пластинки, бистри 
и безцветни като стъкло. Восъка става непрозрачен 
едва след сдъвкване от работника пчела и става все 
по-жълт или кафяв след добавянето на прашецови
масла и прополис. И тъй като за пчелите 
произвеждането на восък е доста скъп процес – за 
всеки 100 грама восък те консумират около 750 
грама мед – те трябва да са сигурни, че не 
прахосват ресурсите си напразно. Тайната им е 
скрита в геометричната структура на техните 
килийки.



Факти за пчелите

• Медоносните пчели разшифроват съобщенията от събратята си 
с помощта на математиката.

• Пчелите използват танци определена комбинация от движения, 
като досега ентомолозите (учените, изучаващи насекомите) не 
бяха сигурни как именно пчелите извличат от танца информация 
за местоположението на цветовете. Една от теориите 
предполага, че съобщението се предава чрез определено 
движение скрито сред останалите.

• Изследователите от университетите на Калифорния и Юта 
наблюдавали пчели, които посещавали изкуствени захарни 
цветове. Те анализирали движенията, които извършват 
разузнавачите при танците и посоката, в която се намират 
цветовете, както и накъде се отправят останалите пчели. Според 
изводите на ентомолозите насекомите се ориентират не по някоя 
точно определена стъпка, а избират посока по средното 
направление на всички движения на танца.
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