
Пчелите решават задача за 
математическа оптимизация: 
отговорът е "шестоъгълници"



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. 
Известни са близо 20 000 вида 
пчели, разпределени в между 7 и 9 
семейства, но броят на 
неописаните е голям. Те се 
срещат на всички континенти, с 
изключение на Антарктида, във
всякакви местности, където има
опрашвани от насекоми цъфтящи
растения.



Според професор Фриш информацията, предавана на пчелите-

събирачки чрез танците, се изразява в даване на указания относно

миризмата на нектара, отделян от цветовете на растенията, 

количеството му, отдалечеността на пашата от кошера и 

посоката.Когато растенията, в които е намерена храната, не са по-

далеч от 50 метра, пчелата-разузнавачка, след като се освободи от 

събрания товар, започва да танцува, като описва малки кръгове по 

питата на това място, където пчелите са събрани най-плътно. При 

това пчелата постоянно мени посоката на кръговите движения, като

се премества наляво и надясно по такъв начин, че описва няколко

кръга. С описаните движения останалите пчели започват да следват

нейните движения. След завръщането си в кошера

тя най-напред пробягва по питата и описва полукръг, например с 

посока наляво, с неголям радиус, а след това пробягва по права 

линия до началния пункт и

описва втори полукръг в противоположната посока

(надясно), така че с втория полукръг се допълва цял кръг.

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ ЗА ПЧЕЛИТЕ И ОКРЪЖНОСТТА:

Медоносните пчели комуникират с танц (танци на пчелите)





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.

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. Те много 

наподобяват формата на шестоъгълник.





Видове шестоъгълник:

Според неговата редовност
имаме два вида шестоъгълник. 
Единият вид е редовния , като
всичките му страни са равни и 
вътрешните ъгли също са
еднакви и са с размер 120º, 
добавяйки до 720º. 
И  вторият вид е нередовен, при 
който страните му имат
различна дължина, а ъглите му
също са различни.







Как можем да опазим пчелите?

Засадете местни цветя (като лавандула, гергина, маргаритки и 

слънчогледи) в градината, парка и дори на балкона ви. Ако имате

морава пред дома ви, не я косете непрекъснато – оставете на 

глухарчетата и детелините да пораснат – те са едни от любимите

деликатеси на пчелите.Избягвайте да ползвате химически пестициди, а 

заложете на натуралните (с чесън или пипер например).



Не унищожавайте

медените пити.Ако

видите пчела, която

изглежда изтощена, 

заклещена е или се 
дави, дайте ѝ малко

мед и вода.Заложете

на местното

производство и на 

продуктите от 

екологично земеделие



Благодарим за 

вниманието!
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