


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!



https://actionvideo.ru/bg/business-terms/naiti-

ploshchad-pravilnogo-shestiugolnika-so-storonoi-a-

kak-naiti.html

https://youtu.be/Gc0UUpLWOA4

https://bees4peace.com/blog/interesni-fakti-za-

pchelite/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&

source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT

xrCSzab1AhWDSPEDHa0kAXkQFnoECAgQAQ&url=htt

ps%3A%2F%2Fbg.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25

9F%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B

5%25D0%25BD_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%258

8%25D0%25B5%25D1%2580&usg=AOvVaw0ZGMzFRz

CdWaDW_WsSNjxw

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&

esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjn9o-

kzab1AhW7RvEDHfrNBNAQFnoECAYQAQ&url=

https%3A%2F%2Fbg.wikipedia.org%2Fwiki%2F%

25D0%259F%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%2

5BB%25D0%25B8&usg=AOvVaw2eM18UmGiE6

wMg4DtYfSGt

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&

esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjn9o-

kzab1AhW7RvEDHfrNBNAQFnoECEMQAQ&url

=https%3A%2F%2Fwww.greenpeace.org%2Fb

ulgaria%2Fpublikatsiya%2F824%2Fbremeto-na-

pchelite-nujda-ot-

pomosht%2F&usg=AOvVaw36zriHUkiLGZi_HOn

Bs4NP
https://dama.bg/article/zashto-pchelite-sa-tolkova-

vazhni-i-kak-vseki-chovek-mozhe-da-gi-spasi-ot-

izchezvane/26638


