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Пчелите в кошерите 
произвеждат пчелни 
пити на шестоъгълници. 
Защо?

◦ Всички сме виждали тези интересни
редове клетки, които пчелите наричат
свой дом.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.



◦ 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.



Според Чарлз Дарвин дизайнът на 
пчелната пита е “абсолютно 
перфектен за икономия на труд и 
восък”. Но защо той смята така?

◦ Според него изборът на тази форма не
е случаен, а стратегически ход от
страна на пчелите, за да могат да
побират повече мед в тях. 

◦ Тази негова теория се доказва от
американският математик Томас
Хейлс, който през 1999 година пише
математическо доказателство, 
наречено “Предложението за пчелната
пита”, което показвало, че от всички
възможни структури, пчелните пити
използват най-малко количество восък. 
И не само това – те са най-
ефективните структури в природата –
стените се срещат под точен 120-
градусов ъгъл, перфектен
шестоъгълник.



Пчелите могат да 
решават 
математически задачи

◦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.



Пчелите могат да събират и изваждат

◦ Френски учени тренираха пчели да събират и изваждат цветни
фигури и така доказаха, че те имат математически умения, съобщи в. 
"Индипендънт", цитиран от Нова.Откритието означава, че малкият
размер на мозъка не предполага нисък интелект.

◦ 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 ПРОЦЕНТА ОТ
СЛУЧАИТЕ.



◦Поведението на пчелите е изследвано чрез изкуствени
цветя, управлявани от компютър. Тестовете показали, че
пчелите летят не по прост маршрут, който следва реда на
откриване на цветята, а по най-краткия път. След като
открият цвете, пчелите бързо „изчисляват” оптималния
маршрут за летене, така че да изразходват минимална
енергия.

◦Разбирането на начина, по който работи мозъкът на
пчелите, може да помогне за решаване на практически
задачи като управление на транспортни потоци, интернет
трафик и доставка на стоки.



Източници:

https://www.obekti.bg/priroda/pchelite-mogat-da-sbirat-i-izvazhdat

https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-

choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-

realnostta_177459.html?fbclid=IwAR05DfevD3NSTOsyV8tTgVbdypQ8

pfszOlwv-BPRGyiEugJRButPq44rzO4

https://www.avtora.com/pchelite-mogat-da-reshavat-matematicheski-

zadachi

https://www.bgfermer.bg/Article/7007718

https://www.obekti.bg/priroda/pchelite-mogat-da-sbirat-i-izvazhdat
https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-realnostta_177459.html?fbclid=IwAR05DfevD3NSTOsyV8tTgVbdypQ8pfszOlwv-BPRGyiEugJRButPq44rzO4
https://www.avtora.com/pchelite-mogat-da-reshavat-matematicheski-zadachi
https://www.bgfermer.bg/Article/7007718


Благодаря Ви за вниманието!!


