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Въведение:

• Както всички знаем пчелите са клад насекоми от 
разред Ципокрили. Известни са със своята роля за 
опрашването на растенията. Но това на което ще 
обърнем внимание, обаче са техните пити и 
шестоъгълната им форма.



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.



• Тъй като всяка стена и всяка плоскост 
от дъното са едновременно 
разделителни стени между две 
килийки– на квадратен сантиметър се 
събират четири работнически или три 
търтееви килийки.



А защо именно 
шестоъгълници?

• Те 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.



Първите наблюдения 
датират от 36 година преди 
Новата Ера, римският учен 

Марк Теренций Варо.

Той се опитва да разбере как 
природата е дала дарбата на 
тези така малки създания да 

“чертаят” перфектните 
шестоъгълници, с които ги 

свързваме и до днес.



• 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 теория се доказва от 
американският математик Томас 
Хейлс, който пише математическо 
доказателство, наречено 
“Предложението за пчелната пита.

• Те са и най-ефективните структури 
в природата – стените се срещат 
под точен 120-градусов ъгъл, 
перфектен шестоъгълник.





Дебелината на всяка от килийките възлиза 
на точната мярка 0,073мм. 

За да са сигурни, че всичко е перфектно, 
пчелите почукват върху стеничката на 
килийката, и с помощта на своите пипалца 
измерват възникналите вследствие 
вибрации, по които разбират кога дадена 
стена е достигнала точната дебелина



Как хората пречат на тези уникални 
създания:

Използването на спрейове като инсектициди и хербициди.Тези вещества се абсорбират от 
пчелите и ги отравят или унищожават чувството им за ориентация така, че те не могат да 
намерят пътя си обратно към кошера и умират.

Засаждането на генетично модифицирани растения. Пчелите не могат да разберат дали 
растението е генетично модифицирано или не. Следователно, разпространяват опасните си 
товари и замърсяват негенетично модифицираните зони, докато изпълняват естествената си 
задача в техния живот.

Допълнителни опасности са болестите, паразитите и вирусите
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ГЛЕДАНЕТО!


