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МОЕТО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА

• За мен пчелите са изключително красиви и може 

би най-умните същества от животинския свят. 

Ползата им за човечеството е огромна, но и рядко 

осъзнавана и оценявана. Тази част от 

възложената статия най-много ме впечатли, а 

информацията изложена в презентацията е също 

толкова интересна и впечатляваща поне за мен!



• 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.

Преди няколко десетилетия учените
смятаха, че подобна обработка на по-
високо ниво е ограничена до
човешките мозъци и тези на някои
примати. Но след това изследователите
откриха, че делфините могат да
разберат какво означава нула и че
папагалите (и дори някои паяци) може
да извършват основни пресмятания.



•

Констатациите поставят под въпрос
"убеждението, че има нещо специално в
човешкия мозък", казва старшият автор
на новото изследване Ейдриън Дайър, 
доцент в университета RMIT в Мелбърн, 
Австралия.
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.
И така… защо насекомите могат това?



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.

Така че, ако пчелите могат да добавят и извадят 1 
от число, могат ли да отидат отвъд това и да
изпълнят серийни математически операции като
2 плюс 1 плюс 1?

Дайър казва, че се надява да разбере.



• 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


• По-горе: Структури на (а) шарки с концентрични

кръгове (T. carbonaria), (б) спирали (T. 

carbonaria), (в) двойни спирали (T. carbonaria) и 

(г) по-неподредени тераси (T. hockingsi). 

Кредит: a. Elke Haege, b - d. Tim Heard

• "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


• Както можете да видите на изображението, 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. "Един от нас - Антонио Осуна, ми показа няколко снимки 

на пчелни пити и се увлякох", разказва пред ScienceAlert

Джулиан Картрайт (Julyan Cartwright) един от изследователите, 

физик от Универсидад де Гранада.

• "Това бе повод да се разработи как изглеждат тези модели в 

случая с пчелите. Ние успяхме да вземем идеи, които бяхме

разработили, като разгледахме растежа на кристалите и как 

мекотелите създават перла, които показват много сходни 

спираловидните и моделите с концентрични кръговена пчелите".



• 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.



• Но въпреки че разбираме модела, това всъщност не 

обяснява защо пчелите от този род правят толкова 

невероятни структури, вместо просто да изградят

подредените обичайни слоеве пчелна пита.

• Все пак проучването, разглеждащо чисто математически 

модели, не може да даде окончателен отговор защо

пчелите правят това, екипът смята, че това толкова не е 

генерален план, колкото няколко правила за поведение, 

които тласкат пчелите да създават тези структури, 

използвайки само „локална информация“.

• "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".



•Източници:
• 1. Пчелите могат да решават математически 

задачи www.avtora.com

• 2. https://www.sciencealert.com/scientists-discover-

these-incredible-beehives-have-a-lot-in-common-with-

crystals

http://www.avtora.com


БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


