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Защо пчелите в кошерите 
произвеждат пчелни пити на 

шестоъгълници?

• Шестоъгълниците са най-
ефективната форма за облицовка 
на равнината. За да се покрие 
напълно повърхност с плочки с 
еднаква форма и размер, като 
същевременно общата дължина 
на периметърите им е минимална, 
фигурата, която трябва да се 
използва е шестоъгълник.



Математиката в 
пчелната пита • Математическата оптимизация е селекцията на най-добрия

елемент според определен критерий - в случая максимално
оградено пространство върху плоскост с използване на 
минимум материал. Шестоъгълниците са решение на тази
задача, поставена не само пред пчелите - природата също е 
пестелива:

• Дисипацията (разсейването) на енергия в течности зависи от 
отношенето на площта на клетката към обема й 
(специфичната повърхност): колкото е по-малко това
отношение, толкова е по-малка дисипацията. Не е трудно да 
се убедим, че с най-малката специфичната повърхност се 
характеризира именно шестостенната клетка. С други думи, в 
пълно съответствие с изложените принципи, в експеримента
на Бенар се реализира наи-изгодната енергийно
конфигурация на клетките.
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• При медоносните пчели в питите се различават три вида 
килийки: работнически (среден диаметър на всички
страни 5,35 мм), големи с форма на жълъд, увиснали
надолу майчини килийки (маточници) и търтееви
(незаетите са средно с диаметър 6,91 мм).Работнически
и търтееви килийки.

• Дълбочината на килийките зависи от предназначението
им. Килийките, предназначени за снасяне на яйца за 
пчели-работнички, са дълбоки около 10-12 мм; 
медовите килийки се изграждат по-дълбоки. Пълните с 
мед пити достигат дебелина 27-37 мм.

• Майчините килийки служат изключително за 
отглеждането на майки и се използват еднократно - тъй
като са дълбоки от 200 до 250 мм майката не би могла 
да снесе яйце в тях за втори път.



• Особен род южноизточноазиатски и 
австралийски пчели изграждат питите си по начин, 
който напомня авангардни човешки архитектурни
решения, съперничащи на нюйоркския Гугенхайм.

• Знаем, че пчелите са умни, но доскоро бе загадка 
как пчелите Tetragonula успяват да създадат пити с 
форма на сложна спирала и други неправилни форми.

• Сега международен екип изследователи решава да 
разбере как става това. Когато учените с помощта на 
математически модели изследват структурите, открити
в кошерите, с изненада откриват, че създаването на 
тези пити има поразителни сходства с образуването на 
кристали.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragonula


• Както можете да видите на 
изображението по-долу, 
пчелната пита не е плоска 
структура. Вместо това
слоевете се повдигат нагоре, 
за да могат пчелите да излязат
на терасите под тях. Това, 
пишат изследователите, може
да се разглежда като пчелна
версия на спиралните нива на 
музея Гугенхайм - сграда от 20 
век, известна като една от най-
важните архитектурни сгради в 
Ню Йорк.



• Когато екипът моделира как се образува този вид 
структура, те използваха няколко параметъра, за 
да моделират оформената пчелна пита.

• R - различните модели се формират в зависимост 
от радиуса на един слой пчелни клетки.

•  - случайното разпределение на вероятността. 
При растежа на кристалите това би могло да се 
причини от примеси, а при изграждането на 
пчелната пита - колко плосък могат да направят 
пчелите един слой.

• Колкото по-голям е R, толкова по-голям ще бъде 
всеки слой на спиралите. Колкото по-голяма е  , 
толкова по-неподредени ще се получат терасите.



• "Растежът на кристали и изграждането на пчелни пити са две системи, работещи в твърде
различни сфери на науката. И така, какво води до подобни структури? Това е красотата на 
приложението на математиката вм природата", пишат изследователите в своя документ.

• "Оказва се, че много често подобни закони и принципи управляват формирането на много 
различни системи в различни области на науката и по този начин могат да бъдат описани от 
една и съща математика."

http://rsif.royalsocietypublishing.org/lookup/doi/10.1098/rsif.2020.0187


• "Когато ние хората изграждаме, 
обикновено наемаме архитект, 
който да направи план на цялата
сграда. Това е глобална
информация", обяснява Картрайт.

• „Пчелите няма архитект, който да 
проектира питите им. Но ако не 
използват глобална информация, 
как ги изграждат? Еквивалентът за 
нас хората би бил да изградим
къща тухла по тухла без 
архитектурен план. Показваме как 
пчелите могат да направят това
само с локална информация".



• Спираловидни кристали. Първата снимка на графитен кристал от Завалия-
Украйна, вторите са снимани със специален микроскоп образци от Крестмор, 
Ривърсайд, Калифорния - спиралите са миниатюрни пукнатини в тънки
галванични слоеве от никел. Кредит: Иван Кръстев; д-р Милко Монев; 

Щърбова, Кожухарова, Щърбов и В.Тончев.



• Аналози на клетките на Бенар в 
стълбчатите шестостенни структури
при базалти и гранити. Това са
"подредени структури", които
спонтанно се образуват в 
неравновесна среда. Такива структури
се наричат дисипативни структури от
фр. dissipation – разсейване.

При нагряване отдолу на слой живак в 
плосък широк съд, слоят се разпада на 
еднакви вертикални шестостенни
призми, наречени клетки на Бенар.



• Чарлз Дарвин смята, че пчелите са
еволюирали, за да използват тази
форма, тъй като тя произвежда най-
големите клетки за съхранение на 
мед с най-малко количество енергия
за производство на восък.

• Хипотезата за пчелна пита е 
предложена за първи път в древни 
времена, но е доказана едва през 
1999 г. от математика Томас Хейлс.
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мед с най-малко количество енергия
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https://www.abc.net.au/science/articles/2013/07/18/3805894.htm
https://arxiv.org/pdf/math/9906042.pdf
https://www.abc.net.au/science/articles/2013/07/18/3805894.htm






• https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Tezi-
izumitelni-spiralovidni-pchelni-piti-imat-mnogo-
obshto-s-kristali_153766.html

• https://ucha.se/watch/13045/zashto-pchelite-stroiat-
shestoagalnitsi

• https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematik
ata-choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-
realnostta_177459.html

• http://kulinar.bg/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1
%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0
%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8A%D0%B3%D1
%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0_l.a_i.42047.html
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