
Lumea magică în care  trăim 

În 1960 a apărut o nouă știință care se ocupa cu 

imitarea tehnică a organelor vietăților, folosită în 

domeniul tehnicii moderne. Această știință se 

numește bionică. Deși a fost preconizată de 

Leonardo Da Vinci, care a studiat zborul păsărilor 

pentru a-l aplica la o masină de zburat, el nu a ajuns 

să-și vadă visul împlinit. 



Omenirea a fost dintotdeauna nerăbdătoare să descifreze tainele spectaculoase 

ale naturii. Oamenii au admirat întotdeauna invențiile naturii.  

Tehnologia s-a dezvoltat preponderent în ultimii 200 de ani și nu are o istorie 

îndelungată în comparație cu “invențiile” naturii, care au evoluat și s-au 

perfecționat în decursul a milioane de ani. 



Otto Lilienthal și Frații Wright au observat zborul păsărilor mari, 

iar la construcția prototipurilor aparatelor de zbor au încercat să 

aplice principiile care permit păsărilor să planeze. 



Parașuta a fost inspirată de sămânța păpădiei, iar winglet-urile de 

la capătul exterior al aripilor au fost inspirate de anumite specii 

de păsări răpitoare.  



La dezvoltarea de noi profiluri pentru pneuri de autovehicule modelul biologic 

au fost labele de pisică, care se lățesc la schimburi bruște de direcție, 

îmbunătățind astfel aderența prin mărimea suprafeței de atac. 

În domeniul roboticii s-au realizat roboți cu morfologie asemănătoare 

păianjenilor, ale căror picioare sunt dotate cu funcții de comandă autonome și 

astfel în teren dificil sunt superiori unor roboți cu comandă centralizată. 



Cercetarea efectului frunzei de lotus a permis realizarea unor 

suprafețe care nu pot fi udate sau/și cu proprietăți de autocurățare 

(efect lotus). 



Scaiurile mimează fructele de scai. 

Cupolele de protecție pentru radar (cupole geodetice în 

arhitectură) sunt structuri preluate din natură (Radiolaria-specii 

marine). 



Fluturele “ochi de păun” uimește pe savanți, posedând antene care 

funcționează la fel de precis ca un radar.  

Șarpele urmărește șoarecele prin întuneric, nu cu ochii și nici cu auzul. Reptila 

dispune de două orificii pe de o parte și de alta a capului, fiind practic niște 

detectoare de raze infraroșii. 



Ochii compuși ai multor insecte dau posibilitatea să vadă fără unghi mort, la 

360 de grade. 

Ochiul compus are caracteristici şi funcţii similare ochiului de insecte.  

În viitor, ochiul compus artificial ar putea fi utilizat în domenii în care 

detectarea panoramică a mişcării este primordială. Ar putea fi fixat pe 

autovehicule pentru detectarea eficientă a obstacolelor,  utilizat în cadrul 

operaţiunilor de salvare, integrat în pălăriile inteligente, dotate cu sisteme de 

alertă de coliziune pentru persoanele cu deficienţe de vedere, etc. 



Pielea rechinilor este acoperită de denticuli dermali care îi protejează de 

leziuni sau paraziți și le asigură o mai bună dinamică în mediul acvatic. 

Acest material de tip nanocomposite conferă a viteză mai mare înotătorilor, 

(fastskin). Se folosește și la fabricarea pneurilor, se pot aplica suprafețelor 

exterioare ale navelor și aeronavelor. 



Ochiul broaștei dispune de o celulă fotoelectrică specială, încât vede numai 

obiectele mișcătoare. 

Șopârla gecko poate fugi de-a lungul tavanului fără să cadă. De–a lungul 

firişoarelor de păr de pe talpă, se găsesc nişte ventuze de aspiraţie (legături Van 

der Waals). 



Păianjenul de apă (păianjenul clopot) este singurul păianjen de pe Terra care îşi 

petrece toată viaţa în mediul subacvatic. Acesta ţese o pânză în formă de clopot 

în care adăposteşte aer. 

Mătasea produsă de păianjeni este mai rezistentă și mai ușoară decât oțelul, iar 

cercetătorii au făcut-o de trei ori mai puternică prin adăugarea unor cantități 

mici de metal. 

 



 

 

Unele meduze, deşi nu înoată foarte rapid, folosesc o uluitoare metodă de 

propulsie. La fiecare contracţie a corpului, aceste vieţuitoare creează un vârtej 

inelar de forma unui rotocol de fum, pe care apoi îl expulzează. 

Există plante ale căror flori pot fi polenizate numai de insecte care posedă 

trompe, cum sunt albinele și fluturii. Pliscul și limba păsărilor funcționează ca 

un piston. La fel și țeapa viespilor. 

  



Liliecii și delfinii utilizează ultrasunetele pentru orientarea în 

spațiu, prin emiterea lor  și recepționarea ecoului generat de 

obstacole. 



Omul deși este cel mai inteligent de pe Terra, simțurile nu sunt la fel de 

dezvoltate precum la alte specii.  

Ceea ce ne dă caracterul nostru uman este creierul. De noi depinde în ce 

direcție îl utilizăm!!!!!!!!!! 
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