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1. Цикади

• Цикадите (Cicadoidea) са надсемейство насекоми от разред 

полутвърдокрили. Подразредът, към 

който принадлежат (цикадови), се разделя на Tattigarctidae с 

два вида, срещани в Австралия и на Cicadidae с повече от 1300 

вида, срещани по целия сват.

• Вероятно съществуват множество неописани видове. Цикадите 

имат добре изразени странично разположени очи, къси 

антенки и прозрачни, подобни на мембрани криле.



• Сега ще споменем един от видовете

на цикадите, а имено периодичните! 

Сигурно се питате какво

представляват те? Е, те са род цикади, 

които обитават източната част на

Северна Америка. Тези насекоми

имат изненадващо дълъг жизнен

цикъл, с продължителност от 13 или

17 години. Според изследователите

тази странност не е случайна -

цикадите се възползват от свойствата

на простите числа.



Любопитен 

факт:

• С тяхната 13 или 17-годишна 
продължителност на живота, този 
факт ги прави животните с най-
дългата продължителност на 
живот сред насекомите. Но само 
малка част от живота си те прекарват 
над земята. Останалата част от живота 
им те прекарват под земята като се 
хранят с течност от корените на 
растенията. През дългите си 
години под почвата те сменят 5 пъти 
своите екзоскелети - процес, 
известен като линеене.



2. Прости числа.

• Мисля, че всички сме наясно какво означава този термин, но нека 
повторим отново: В математиката просто число се нарича всяко 
естествено число, по-голямо от 1, което има точно два 
естествени делителя – 1 и самото себе си. Естествените числа, 
по-големи от едно, които не са прости, се наричат съставни. 
Числата нула и едно не са нито прости, нито съставни. 
Простите числа са един от основните обекти, които се 
изучават от теорията на числата.



•И ще се запитате сега: Каква е връзката между тези прости числа 

и цикадите? Ами ето я:

Съществува хипотеза, че продължителността на циклите на 

повечето цикади не е случайна, а представлява интервали от прости 

числа (числа, делими без остатък само на себе си- 3 ,5, 7, 11, 13, 17 и т.н.) 

и че това е най-ефективната стратегия за оцеляване и размножаване.

• Яйца на периодични цикади в 
пукнатини (маркирани в червено)



Интересен факт.

• Някои учени смятат, че еволюцията на циклите от прости числа на 

поява на насекомите увеличава шансовете им да избегнат кратко 

живеещи хищници и насекоми. Ако, да кажем, цикадите имаха цикъл от 

12 години, всички хищници с цикъл от 2, 3, 4 и 6 години лесно щяха да 

могат да се хранят с тях. Открива се също така, че циклите с прости 

числа възникват естествено. Правят се много опити, за да се докаже 

всичко това и накрая се започва серия от мутации, която винаги води до 

цикъл на живот, базиран на прости числа.



3. Цикади и прости числа

• На графиката са обозначени P1–
P9, които представляват
циклични хищници. Числовата
права представлява години. 
Подчертаните пропуски показват
как 13 и 17-годишните цикадитe
успяват да избегнат своите
хищници.



• Забелязваме, че ако сравним 13-годишен жизнен цикъл и 12-годишен 

жизнен цикъл, ще установим, че когато цикадата с 12-годишен жизнен

цикъл излезе на повърхността, 2-годишните, 3-годишните и 4-

годишните хищници също ще бъдат заплаха, защото 2, 3 и 4 всички

делят 12 без остатък.



Заключение

• Когато цикада с 13-годишен жизнен цикъл
излезе от почвата, никой от нейните
хищници няма да бъде готов за нападение, 
защото нито едното от числата 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 или 9 не дели без остатък 13. Същото важи
и за 17.

• Изглежда, че цикадите са еволюирали, за да
използват основни факти
за простите числата.
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО !


