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Rezumat. Lumea contemporană este o lume a provocărilor. Natura îl cheamă pe om 
să dovedească responsabilitate în gestionarea corectă a resurselor planetei. 
Cunoașterea tehnologiilor naturii îi permite ființei umane să înțeleagă natura prin 
cheia bionicii. Compatibilitatea dintre mediul construit și mediul natural pornește de 
la premisa că natura este un mecanism complex auto-sustenabil. Prezentul articol își 
propune să scoată în evidență importanța interacțiunii dintre om și natură: 
problematica actuală a relației om-natură-arhitectură, arhitectura durabilă și concepte 
implicite, influența bionicii în arhitectură și obținerea de soluții folosind energii 
regenerabile. 
 
Cuvinte cheie: regenerabil, inepuizabil, sustenabil, funcțional, estetic. 

1. INTERACȚIUNEA NATURĂ - OM - ARHITECTURĂ 

Înțelegerea legilor naturii face posibilă reconsiderarea raportului dintre om și 
natură având ca rezultat conviețuirea durabilă pentru generațiile viitoare. Studiul 
legilor naturii generează aplicarea în arhitectură a celor mai interesante forme 
bionice inspirate din lumea vie. 

Au fost create construcții novatoare care uimesc prin aspectul lor inedit și 
termenul de bionică folosit în arhitectură a căpătat alte valențe. Această știință 
poate oferi soluții îndrăznețe pentru arhitectura care apelează la ea, o arhitectură ce 
respectă principiile ecologice, o arhitectură verde, o arhitectură sustenabilă. Omul 
trebuie să înțeleagă că între el și natură există o relație de complementaritate, că 
acum trebuie să se raporteze constructiv la natură, pentru că aceasta este peisaj, 
inspirație, simbol, model, material de construcție, spațiu de locuit, sursă de viață. 

Perspectiva ecologică actuală pornește de la știința habitatului și promovează 
interacțiunea dintre ființele vii și mediul lor înconjurător în spiritul prevenirii 
efectelor negative ale intervenției distructive a omului asupra mediului. Conceptul 
de ecologie urbană se aplică prin folosirea unor soluții flexibile și multifuncționale 
în ceea ce privește mediul construit, iar arhitectura ecologică își propune să se 
integreze armonios în mediul înconjurător, nu să-l domine. 
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2. COLABORAREA CU NATURA. SOLUȚII 

2.1. Bionica 

Bionica este considerată o știință nouă, deoarece ea a fost omologată abia în 
anul 1960 în cadrul unui simpozion internațional susținut în America. Această 
știință are la bază cibernetica și dorește să  transfere modele biologice și animale 
prin tehnică. 

Bionica prelucrează ideile și sugestiile pe care natura i le le oferă, ne-
propunându-și să imite natura, ci s-o recreeze prin mijloacele tehnologiei moderne. 
Bionica arhitecturală se ocupă de cercetarea sistematică a legilor și principiilor de 
alcătuire a formelor vii, aplicabile arhitecturii.2 

Arhitectura bionică preia forme și structuri de la regnul mineral, vegetal și 
animal, respectă detaliul geometric al fiecărei celule studiate și aplică toate 
elementele în forme de o uimitoare suplețe, dovedind încă o dată că natura oferă 
resurse inepuizabile de inspirație. 

Tehnologia de care dispune omul contemporan îi permite să aplice cunoștințele 
pe care cel mai înțelept profesor – natura – i le-a pus la dispoziție. Arhitectura de azi 
poate fi regândită prin intermediul bionicii în parametrii dezvoltării durabile. Bionica 
arhitecturală are în vedere arhitectonica plantelor, biostatica și biomecanica. 

Bionica este înrudită din punct de vedere conceptual cu științe precum: bio-
mimetică, biomorfism, biofilie, biofobie care permit găsirea unor soluții compatibile 
între mediul construit și mediul natural. Această interdependență generează imitarea 
și prelucrarea formelor vii atât în spiritul, cât și în structura lor. 

2.2. Energii regenerabile 

Energia regenerabilă este nu numai o provocare, ci și o lecție pe care 
arhitectura durabilă o lansează în dezbaterea publică a societății de azi și de mâine. 

Natura i-a predat și îi predă omului lecția ecologiei, a sustenabilității, a 
viitorului verde pe Planeta Albastră. 

În prezent, aceste forme de energie nu sunt pe deplin și în mod egal 
valorificate, dar există preocuparea evidentă de a le optimiza. 

 

Tipuri de energie regenerabilă: 
● Grupa A.  Energia eoliană sau Energia de vânt; 
● Grupa B.   Energia solară; 
● Grupa C.   Energia apei: 

– C.1. Energia hidraulică sau Energia apelor curgătoare; 
– C.2. Energia mareelor sau energia de flux/reflux a mărilor și a oceanelor; 
– C.3. Energia potențială osmotică; 

                                                 
2 Lebedev,  Iuri S. și Cosma Jurov – Arhitectura bionică și bioclimatică, pag. 17. 
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● Grupa D. Energia de biomasă sau biodiesel, bioetanol, biogaz 
● Grupa E. Energia geotermică sau energia câștigată din căldura de adâncime 

a Pământului 
 

Creșterea interesului pentru folosirea energiei regenerabile este reprezentată 
în tabelul 1. Se observă un progres al indicatorilor globali de energie din surse 
regenerabile, evidențiate statistic din anul 2008 și până în anul 2013. 
 

Tabelul 1 

Indicatori globali de energie din surse regenerabile Anul 2008 Anul 2013 

Capacitate eoliană  121 318 

Capacitate solară  16 139 

Capacitate hidroelectrică 885 1000 

Producție de etanol 67 87 

Producție de biodiesel 12 26 

Capacitate de putere energetică din resurse regenerabile 1140 1560 

Țări cu obiective pentru utilizarea energiei din surse regenerabile 79 144 
 

Adaptare tabel nr. 1 – Indicatori globali de energie din surse regenerabile.3 

2.3. Valorile eticii verzi 

Promovarea valorilor eticii verzi de către arhitectura sustenabilă duce la 
conștientizarea importanței resurselor regenerabile. 

Arhitectura sustenabilă promovează: eficiența energetică, economia de apă, 
prioritatea elementelor naturale asupra celor chimice, reciclarea, utilizarea finisaje-
lor și a materialelor non-toxice, un sistem eficient de încălzire și de răcire a aerului, 
captarea eficientă a apei de ploaie pentru consum casnic, utilizarea panourilor 
exterioare cu funcție dublă de umbrire și de acumulare a energiei solare. 

3. TRANSPUNEREA MODELULUI DIN NATURĂ  
ÎN FORME BIONICE 

3.1. Crinul Calla  - Rotor 

Forma Crinului Calla a inspirat patentarea de către Pax Technologies4 a unui 
tip de rotor care ajută la producerea energiei din apă. Procesul de funcționare se 
bazează pe spiralele centripete ale florii care au permis obținerea unui flux ideal de 
lichid într-un timp mai scurt, însumând un volum mai mare. 

                                                 
3 Adaptare tabel nr. 1 – Indicatori globali de energie din surse regenerabile (https:// 
ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83). 
4 http://paxscientific.com/ 
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Energia hidrocinetica marină reprezintă una dintre cele mai promițătoare 
surse de energie regenerabilă. 

Rotorul inspirat după forma Crinului Calla reușește să valorifice mai multă 
energie hidrocinetica în ape mai puțin adânci decât în cele în care sunt utilizate 
rotoare convenționale. Acestea sporesc creșterea puterii, creșterea eficienței și 
capacitatea de funcționare la adâncimi de apă de până la 60% mai mici față de 
adâncimile la care sunt utilizate rotoarele clasice. Rotorul are avantajul de a putea fi 
folosit într-o varietate de condiții de apă (exemplu: ape curgătoare). 

3.2. Fauna și flora oceanelor  - Turbină subacvatică 

Flora și fauna oceanelor a permis proiectarea turbinei subacvatice. Analizând 
atât modul în care plantele marine se deplasează prin curenții de apă, cât și 
mișcările anumitor pești (rechin, ton), cercetătorii de la BioPower Systems5 au 
realizat un model de turbină subacvatică care eficientizează producerea energiei cu 
ajutorul mareelor. 

BioPower Systems a produs și testează două timpuri de sisteme care ajută la 
producerea de energie utilizând energia apelor, mai exact energia mareelor sau 
energia de flux-reflux a mărilor și a oceanelor; 

BioWAVE (în traducere valul bio) a fost inspirat din natură și proiectat pentru 
a prelua energia din valurile oceanelor, reușind astfel să înmagazineze energie atât 
la suprafață, cât și în adâncime. Acest sistem a fost gândit pentru a capta energia și 
a o trece printr-un proces de conversie, dovedind o eficiență ridicată pentru 
furnizarea de energie electrică dintr-o sursă regenerabilă. 

Aparatul brevetat este montat la o adâncime mare. Structura de pivotare a 
acestuia îi permite aceeași mișcare ca a valurilor, iar energia obținută din acele 
mișcări este convertită în energie electrică trimisă la țărm printr-un cablu submarin. 

Al doilea tip de sistem care ajută la producerea de energie utilizând energia 
apelor, creat de BioPower Systems, este BioSTREAM (în traducere Curentul Bio). 

Acest sistem a fost realizat după studiile din natură de unde s-a preluat forma 
aerodinamică a peștilor, reușind astfel ca produsul să fie mereu orientat în direcția 
curentului pentru a maximiza stocarea de energie. Studiile au arătat că BioSTREAM 
poate asigura energie printr-o activitate sigură pentru mediul înconjurător. 

3.3. Balenele cu cocoașă  - Turbină eoliană 

Cercetătorii au descoperit în urma studiilor bionice că pot ajuta la valo-
rificarea energiei eoliene. Soluția găsită a fost modificarea designului paletelor 
turbinelor eoliene  având ca inspirație balenele cu cocoașă. 

WhalePower6 (Dr. Frank E. Fish)  - Tubercul Technology – este compania 
care a proiectat lame de turbine eoliene inspirate după studiile efectuate având ca 
                                                 
5 http://www.biopowersystems.com/ 
6 http://www.whalepowercorporation.com/ 
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subiect balenele cu cocoașă. Acestea sunt extrem de agile în ciuda mărimii lor, 
datorită striaților de pe aripi. 

Paletele inspirate de striațiile de pe aripile balenelor au o serie de elemente 
dispuse progresiv, asemănătoare cu tuberculii care se găsesc pe aripile balenelor. 

Studiile au arătat că lamelele care au aceste elemente dispuse progresiv, ca la 
înotătoarele de balenă,  devin mai fiabile atunci când vânturile eșuează și mai 
performante în condiții de vânt puternic sau turbulențe, datorită unghiului de 
înclinare stabilit de tuberculi. 

Studiile au arătat eficiența sporită a acestor palete comparativ cu cele clasice 
atât prin reducerea consumului de energie cu 20%, cât și prin creșterea cu 20% a 
producției electrice anuale. 

Un alt beneficiu al acestor lamele este reprezentat de eficientizare și fiabilitate 
prin reducerea nivelului de zgomot. 

3.4. Fluturii – Concentratoare solare fotovoltaice 

Studiile relativ recente în domeniul bionicii, având ca model fluturele Pieris 
rapae, au generat o tehnică nouă, îmbunătățită prin care se obține energie 
fotovoltaică. Tehnica se bazează pe poziția de repaus a acestui fluture. 

Cercetătorii de la Universitatea din Exeter din Marea Britanie ne prezintă o nouă 
metodă, mult mai eficientă, de a recolta energia solară. Aceștia au examinat noi tehnici 
de generare a energiei fotovoltaice și modalități pentru a converti lumina în putere. 

Rezultatele au arătat că prin imitarea posturii în formă de V adoptate de 
fluturii Pieris rapae7 pentru a-și încălzi mușchii înainte de zbor, energia produsă de 
panourile solare poate crește cu aproape 50 %. Prin replicarea structurii în V, 
raportul putere-greutate al structurii de ansamblu pentru obținere energiei solare 
este crescut de 17 ori, structura realizată devenind astfel mult mai eficientă. 

Cercetătorii și-au pus întrebarea de ce acest tip de fluture zboară în zilele 
înnorate mai repede decât alte specii. Răspunsul a fost că reflexia luminii pe aripi și 
postura acestora în V ajută la o concentrare mai mare a energiei solare pe corpul lor. 

Rezultatul a fost crearea unor concentratoare solare fotovoltaice, asemănă-
toare cu aripile de fluture, în care sunt introduse oglinzi ce reflectă și concentrează 
razele soarelui. 

Studiul a evidențiat realizarea unei creșteri de 42% a producției de energie prin 
folosirea concentratoarelor solare fotovoltaice în raport cu celula solară convențională. 

3.5. Gândacul Stenocara – Captatoare de apă 

Apa a reprezentat dintotdeauna o mare problemă în țările deșertice. 
Cercetătorii de la Universitatea Oxford împreună cu cercetătorii de la MIT au reușit 
să creeze un material care poate colecta apa din ceață sau din condens. Aceștia au 
avut ca punct de pornire cercetarea bionică realizată pe mai multe specii de gândaci 

                                                 
7 https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/3212/LukeS_fm.pdf?sequence = 1 
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care trăiesc în deșert și au analizat modul lor de a-și colecta apa necesară. Specia 
care a ajutat la definitivarea cercetării este Gândacul Stenocara8 care, datorită 
modelului unic al cochiliei sale, este capabil să supraviețuiască în deșert.  

Acesta are sub cochilie mici umflături netede pe care le umple cu apă obținută din 
ceață sau condens. Păstrarea apei se face datorită cojii cochiliei care are un strat de 
ceară. 

Cercetările ne arată că 22 de țări din zona cu climă caldă folosesc această 
colectare a apei din aer prin diferite materiale. Această inovație ar avea un plus de 
eficiență la volum, dar și la păstrarea curată a cantității de apă colectate. 

Avantajul de colectare a apei din aer într-un ținut arid este evident, iar această 
creștere în eficiență propusă de cercetători având drept inspirație gândacul 
Stenocara va avea un impact notabil. 

3.6. Frunza bionică – fotosinteză artificială, energie solară,   
combustibil lichid 

3.6.1. Obținerea fotosintezei artificiale 

Frunza bionică9 este o frunză artificială (invenția a fost dezvoltată de Daniel 
Nocera, autorul principal al studiului despre „frunza bionică”). Procesul natural de 
fotosinteză – hrănirea plantelor prin intermediul luminii solare – a fost reprodus pe 
cale artificială. Astfel, frunza artificială reprezintă o bandă de silicon care este 
acoperită cu catalizatori pe fiecare parte. Cu ajutorul catalizatorilor, frunza bionică 
imită comportamentul frunzei naturale prin descompunerea apei în hidrogen și în 
oxigen. Deocamdată, folosirea frunzei bionice are o rată scăzută a eficienței, deoarece 
hidrogenul este costisitor și greu de transportat, dar frunza bionică funcționează 
extrem de bine. Cercetătorii consideră că va depăși eficiența naturală a procesului 
de fotosinteză. Țelul acestora este de a obține o eficiență a fotosintezei artificiale cu 
5% mai mare în comparație cu fotosinteza naturală, astfel încât transformarea 
luminii solare în biomasă prin optimizarea catalizatorului și a bacteriei să își 
găsească o mai mare aplicabilitate. 

3.6.1. Obținerea combustibilului lichid din energia solară 

Energia solară poate fi transformată în combustibil lichid cu ajutorul unei 
„frunze bionice”  realizate de către cercetătorii de la Universitatea Harvard împreună 
cu cei de la Institutul Wyss10. Frunza bionică folosește lumina solară pentru a 
descompune apa în hidrogen și în oxigen. Ea poate converti energia solară în 
combustibil lichid cu ajutorul unor bacterii. Acestea transformă dioxidul de carbon 

                                                 
8 http://news.nationalgeographic.com/news/2001/11/1101_desertbeetle.html 
9 http://nocera.harvard.edu/Home 
10 http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/189/bionic-leaf-uses-bacteria-to-convert-solar-energy-
into-liquid-fuel;jsessionid = FF0D2DC860561D47444205BF4533514E.wyss1 
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și hidrogenul în izopropanolol. Este un combustibil lichid, utilizat mai ales în industria 
farmaceutică și pentru transport, dar care poate deveni în viitor un combustibil mai 
ieftin. În acest sens, în noul sistem, cercetătorii au adăugat bacteria Ralstonia 
eutropha care folosește atât pentru a se hrăni, cât și pentru a se înmulți,  hidrogenul 
și dioxidul de carbon din atmosferă. În viitor, cercetătorii își propun să proiecteze 
această bacterie să producă  izopropanol, astfel încât acest combustibil să poată fi 
utilizat pe scară largă. 

4. TRANSPUNEREA MODELULUI DIN NATURĂ  
ÎN CONSTRUCȚII BIONICE 

4.1. Construcție inspirată după termitiere,  
Centrul Eastgate - Mick Pearce 

Termitierele sunt construcții ale termitelor ce folosesc un sistem eficient de 
încălzire și de răcire a aerului care a fost preluat și implementat într-o serie de 
construcții și care poate oferi în continuare model pentru viitoare studii. 

Acestea reprezintă construcții spongioase, de formă conică, având înălțime de 
6 m și lățime de 15-20 m diametru la bază, cu o masă de zidărie de 1000 t deasupra 
pământului. Pereții sunt realizați din argilă și au 60-80 cm grosime, fiind goi pe 
dinăuntru. Prin acești pereți pornesc galerii cilindrice care au la bază 30-35 cm 
diametrul și se înfundă sub pământ la adâncimea de 1,50 m asigurând scurgerea 
apei în caz de ploaie și ferind termitiera de inundații. Numeroase galerii duc spre 
cupolă sau către tunelurile mai mici. Acestea sunt dispuse oblic în toate sensurile, 
se încrucișează și facilitează deplasarea termitelor în interior. În vârful termitierei se 
află un spațiu liber, ca o cameră cu aer izolator ce menține constantă temperatura și 
care reprezintă o treime din volumul construcției. 

În interiorul termitierei se află stâlpi înalți de peste 1 m. Pe ei se sprijină 
cuibarele care au pereții din argilă, dar despărțiturile, formate din numeroase cămăruțe, 
sunt în întregime din lemn îmbibat cu o substanță lipicioasă. În acestea sunt așezați 
puii aflați în diferite stadii de metamorfoză. Galeriile de comunicare dintre cămăruțe 
sunt așezate între cupola de aer din vârf și celula matcei sprijinită pe coloane, 
asigurând aerisirea și temperatura potrivite. 

Mick Pearce, arhitect al Centrului Eastgate din Harare, Zimbabwe, a studiat 
coșurile de răcire și tunelurile inspirate din construcțiile realizate de termite. Acesta 
a proiectat Centrul Eastgate, care reprezintă o termitieră umană și rezultatele 
obținute au impresionat prin eficacitatea construcției. Construcția utilizează 90 % 
mai puțină energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor decât în mod tradițional. 

Imobilul dispune de coșuri de fum mari, care atrag in mod natural aer rece pe 
timp de noapte pentru a reduce temperatura interioară (dalele de podea), la fel ca în 
termitieră. In timpul zilei, dalele păstrează temperatura scăzută, reducând foarte 
mult nevoia de aer condiționat. 
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Acesta reprezintă unul dintre proiectele în care implementarea soluțiilor 
produse de natură, a fost un real succes în arhitectură, reușind să ajungă la un 
confort termic fără consum mare de energie. 

4.2. Construcție inspirată după funcționarea unui arbore 

4.2.1. Turnul de mâine – William McDonough 

Construcțiile contemporane inspirate din natură urmăresc principii bionice și 
biomimetice, având ca scop utilizarea și transpunerea energiilor regenerabile pentru 
obținerea unui confort sporit în interiorul clădirii realizate. 

Construcția proiectată de arhitectul William McDonough are la bază 
principiul funcționării unui arbore, fiind o clădire curbată, aerodinamică. 

Interesantă este modalitatea de realizare a construcției cu minimum de 
material și din elemente reciclabile. Toată apa este reciclată într-o manieră similară 
celei prin care un copac își refolosește apa și nutrienții. 

Arhitectul folosește energia solară ca energie regenerabilă pentru clădirea 
proiectată, contribuind astfel la promovarea arhitecturii durabile. 

4.2.2. Arcul Bionic – Vincent Callebaut 

Arcul bionic este o clădire complet autonomă, care prefigurează apariția 
orașelor pe înălțime. Această clădire a fost proiectată având un număr mare de fațade 
verticale cu vegetaţie luxuriantă. Pentru construcția clădirii se propun materiale 
inofensive şi bio-tehnologii moderne. Proiectul acestei clădiri de dimensiuni mari 
reușește să reducă emisiile de carbon datorită asigurării cu energie din surse 
regenerabile (solară, eoliană şi deşeuri organice). Propunerea utilizării energiilor din 
surse regenerabile într-un proiect de o asemenea anvergură nu poate decât să 
prefigureze o evoluție a calității vieții și un salt în tehnică. Clădirea urmărește 
economisirea resurselor acvatice și reducerea deşeurilor apelor utilizate şi a gunoiului. 

6. MANIFEST BIONIC 

 NATURA PRODUCE ENERGIE 
 NATURA RECICLEAZĂ PERMANENT  
 NATURA FOLOSEȘTE DIVERSITATEA 
 NATURA SE BAZEAZĂ PE GEOMETRIE 
 NATURA DEZVOLTĂ FORME ȘI FUNCȚII  
 NATURA CREEAZĂ REVOLUȚII ORIGINALE  
 NATURA INOVEAZĂ PRIN INTERMEDIUL BIONICII  
 NATURA PROIECTEAZĂ ȘI CONSTRUIEȘTE SUSTENABIL  
 NATURA NE ÎNVAȚĂ CE ÎNSEAMNĂ RESPONSABILITATEA  
 NATURA INTERACȚIONEAZĂ CU OMUL SI CU ARHITECTURA 
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7. CONCLUZII 

Cercetările derivate din arhitectura bionică stau mărturie despre felul în care omul 
secolului al XXI-lea se raportează la natură, după ce a înțeles că aceasta trebuie 
conservată și nu distrusă, căci altfel își periclitează propria existență viitoare. 

Cercetarea prin bionică oferă soluții nelimitate, fără a afecta mediul înconjurător. 
Interesul pentru obținerea soluțiilor de care omul are nevoie, fără a dăuna 

naturii, utilizând energii regenerabile, poate reprezenta o perspectivă pozitivă a 
vieții noastre pe acest Pământ. 
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