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Пчелите решават задача за математическа 

оптимизация: отговорът е "шестоъгълници"

• Пчелите не просто бръмчат наоколо и правят 

мед; те също така могат да решават 

математически проблеми в свободното си 

време, с които би се справило 

средностатистическото 4-годишно дете.



• Миналата година група 

изследователи в Австралия 

съобщиха, че пчелите 

разбират понятието „нула“. 

Сега ново проучване от 

същата група предполага, 

че насекомите също могат 

да правят основно 

събиране и изваждане.



• Мозъците на пчелите имат 

малко под 1 милион неврона, в 

сравнение с около 86 милиарда 

неврона в човешкия мозък. 

Пчелите имат „много малък 

мозък и много различна 

архитектура на мозъка от 

нашата“, обяснява Дайър. И 

все пак те изпълняват задачи, 

за които се смята, че са 

възможни само при хората.



• Една от възможностите е, че те развиват 
тази способност, защото обработват 
много сложна информация в тяхната 

среда, докато преминават от цвят на цвят, 
събирайки цветен прашец и нектар. 

Друго обяснение е, че те имат 
"невропластичност", което означава, че  
нови връзки могат лесно да се развият 

сред невроните в мозъка. С други думи, 
пчелите обикновено не извършват 

математически задачи, но техните мозъци 
са достатъчно гъвкави, за да придобият 

това ново умение, както хората могат да 
се научат да нареждат Кубчето на Рубик
или да свирят на музикален инструмент.



• От векове се задават 

въпросите защо точно 

шестоъгълник и как винаги 

формите са перфектни и 

макар че, грешки винаги се 

допускат не съществува 

дори една пчела, която да 

сбърка тази форма.

• Казват, че пчелите са велики 

архитекти, а дали сте се питали 

защо? Може би се досещате, че 

сами строят своите кошери и 

изграждат пчелните пити. 

Невероятното тук е, че всяка 

килийка от пчелната пита е във 

формата на перфектен хексагон 

(шестоъгълник).

Пчелите – най-добрите 

архитекти в природата



• Истината е, че за задържането на най-

много мед и използването на най-малко 

градивен материал (восък), пчелните 

пити и техните шестоъгълни килийки са 

най-ефективните структури. Стените на 

килийките се срещат под точно 120-

градусов ъгъл, което прави 

шестоъгълника практически най-

добрата форма. В природата на много 

места може да се срещне точно тази 

форма, което доказва, че това е 

перфектното решение за постигане на 

най-добрия резултат.



• Медоносните пчели строят 

восъчните си клетки от милиони 

години под формата на 

шестоъгълник. Защо не са 

избрали геометрична фигура 

като осмоъгълник или 

петоъгълник, ами точно 

шестоъгълник?

• Математиците дават отговор на този 

въпрос: най-подходящата геометрична 

форма за максимално използване на 

единица площ е шестоъгълната. Ако 

медените пити бяха направени във 

форма, различна от шестоъгълната, то 

щяха да останат неизползваеми места и 

по този начин щеше да се складира по-

малко мед и много по-малко пчели щяха 

да могат да се възползват от кошера. 

Докато дълбочината на триъгълните и 

четириъгълните клетки е еднаква, то в тях 

ще може да бъде складиран толкова мед, 

колкото и в шестоъгълните.

http://beehive.blog.bg/hobi/2009/11/25/054-za-vosychnata-pchelna-pita-chast-vi.442917


• Пчелите имат математически умения. 

Те могат да събират и изваждат цветни 

фигури, което доказва, че имат 

математически умения. Френски учени 

тренираха пчели да събират и 

изваждат цветни фигури и така 

доказаха, че те имат математически 

умения, съобщи вестник 

„Индипендънт“. Предишни 

експерименти показаха, че пчелите 

могат да броят до четири и дори 

разбират понятието нула.Откритието 

означава, че малкият размер на мозъка 

не предполага нисък интелект.



• Способността за събиране и 

изваждане предполага сложни 

процеси в мозъка – запомняне 

на правила и прилагането им 

към нови ситуации. Затова 

математиката в миналото се е 

смятала за присъща само на 

човека. Напоследък обаче 

няколко експеримента доказаха, 

че такива умения имат и 

животни – шимпанзета, 

папагали, гълъби.



• Учените от френския Национален център 

за научни изследвания, ръководени от д-р 

Скарлет Хауърд, първо научили пчелите да 

разпознават цветовете като символи на 

събиране и изваждане. Синият цвят 

означавал повече, а жълтият по-малко. 

След това тренирали пчелите с награди да 

влизат в лабиринт с формата на буквата У и 

да избират между два набора с фигури. 

• При правилно ориентиране, насекомите 
получавали сладка вода, а при 

неправилно – горчива. На входа на 
лабиринта учените слагали от една до 

пет фигури, оцветени в синьо или жълто. 
След това пускали пчелите в преградено 

пространство, където да летят или към 
оригиналния брой фигури, плюс минус 

едно, или към неправилен брой. Синият 
цвят бил сигнал да добавят, а жълтият –

да изваждат. Пчелите се ориентирали 
правилно в 75 % от случаите, предава 

БТА.


