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Anotacija 
Bionika įvardinama kaip sudėtinė dizaino, technikos, architektūros dalis. Bioninių formų naudojimas ir taikymas 

mūsų aplinkoje yra labai dažnas ir vis labiau populiarėjantis. Nuo seniausių laikų buvo bandoma gamtines formas 

stilizuoti. Bioninės formos mus supa kasdieniniame gyvenime, nors neretai mes jų net nepastebime. Jos veikia mūsų 

emocijas, savijautą. Bionikos raida iliustruoja, kas ši kryptis dizaine, aplinkos projektavime yra labai šiuolaikinė ir turi 

dideles dar neišnaudotas galimybes, todėl tikslinga apibūdinti bionikos ir bioninių formų sampratą, pateikti 

panaudojimo pavyzdžius. Pačios tobuliausios žmogaus sukurtos formos turi analogus gamtoje, tačiau yra dar daug 

nepanaudotų, nepritaikytų racionalių gamtinių formų ir struktūrų. Kraštovaizdžio dizaino specialybės studentai savo 

praktiniuose darbuose bando savo kūrybines idėjas realizuoti pasitelkdami gamtinius elementus, formas ir medžiagas. 

Straipsnyje analizuojami tokių darbų privalumai ir daromos klaidos. 

Reikšminiai žodžiai: bionika, bioninis stilius, gamtinė forma, architektūrinė bionika, stilizacija, dizainas. 

 

Abstract 

Bionics is called as a component part of design, technique and architecture. In our environment the usage and 

aiming of bionic forms are very frequent and becoming popular. From old times people were trying to stylize nature 

forms. In our daily life bionic forms are surrounding us, although we sometimes do not observe them at all. This affects 

our emotions and wellbeing. The evolution of bionics illustrates that this branch in design and environment planning is 

very modern and has huge unused possibilities. Due to these reasons, it is an appropriate goal to define the concept and 

examples of bionics and its forms. The most perfect human’s created forms have analogue in the nature. However, most 

of rational forms and structures in nature are still unused and not adapted. Students of landscape design are trying to 

implement their creative ideas while invoking nature elements, forms and materials in their practical projects. This 

article examines advantages and mistakes that occur in such practical projects. 

Key words: bionics, bionic style, natural forms, architectural bionic, stylization, design. 

 

Įvadas 

 

“Gamta padarė viską iki mūsų ir dar geriau už mus” (Kabjer Piof, bioninio dangoraižio 

“Kiparisas” architektas). Bionika (iš graikų k. gyvas, gyvybinis elementas) – mokslas, tiriantis 

organizmų struktūros, jų gyvybinės veiklos principus panaudojimo techniniams reikalams požiūriu 

(Tarptautinių žodžių žodynas, 1985). Tai taikomasis mokslas apie gyvosios gamtos principų, 

savybių, funkcijų ir struktūrų pritaikymą įrenginiuose, sistemose ir aplinkoje. Bionika gimė praeito 

amžiaus pradžioje ir galutinai, kaip savarankiška mokslo kryptis, susiformavo apie 1970 m., o nauja 

nepriklausoma architektūros kryptimi, bionika buvo pripažinta apie 1980 metus. Bionikos tikslas – 

spręsti inžinerinius ir techninius uždavinius, remiantis gyvų organizmų tyrinėjimo rezultatais. 

Tobulėjant technologijoms ir atsirandant vis naujoms dirbtinėms medžiagoms, bioninių formų 

taikymas dizaine ir architektūroje yra beribis ir labai perspektyvus.  

Skiriamos kelios bionikos kryptys (Стиль Бионика..., 2014): 

 biologinė bionika, kuri nagrinėja procesus vykstančius biologinėse sistemose; 

 teorinė bionika, kuri konstruoja procesų matematinius modelius; 
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 techninė bionika, kuri teorinės bionikos modelius taiko inžineriniams uždaviniams 

spręsti. 

Bionika yra puikus gamtos mokslų, inžinerijos ir estetikos derinys, suteikiantis neribotas 

galimybes išradimams, įvairių struktūrų projektavimui, natūralios gamtos išsaugojimui, urbanistinių 

ir gamtinių objektų sąveikos tobulinimui. Pagal studijų objektus, bioniką galima dalinti į dvi 

kategorijas: mikrobioniką ir makrobioniką (lentelė). 

 
Lentelė. Bionikos kategorijų lentelė (sudaryta autorių, remiantis Hu, 2009; Bogatyreva, Pahl ir kt.) 

Table. Categorization of Bionics (developed by the authors for Hu, 2009; Bogatyreva, Pahl ir kt.) 

Kategorija 

Category 

Studijų objektai 

Objects of studies 

Mokslinių interesų sritys 

Areas of research interests  

Makrobionika 

Organizmų išorinės formos (gyvūnai, augalai, 

mikroorganizmai, žmonės), gamtoje egzistuojančios 

medžiagų biologinės savybės, paviršių tekstūra, 

mechaninė struktūra, biologinis judėjimas, elgesys, 

vaizdas ir pan. 

morfologija 

mechanika 

psichologija (emocijos) 

architektūros sritys 

Mikrobionika 

Organizmų vidaus organai ir jų funkcionavimas 

(kraujotakos, nervų, imuninės sistemų darbas), 

reakcijos, šiluminė apykaita ir energijos tvarumas, 

transformacijos, gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos. 

medžiagų mokslas 

inžinerija-statyba 

medicina 

 

Atskira architektūros sritis – architektūrinė bionika, kuri analizuoja gyvų organizmų sandarą 

(konstrukciją), jų ekonomiškumo, energijos taupymo ir patikimumo principus. Taikyti bioniką 

statyboje pirmasis bandė architektas A. Gaudi (Batllo namas, Mila La Pedrera namas, Guelio parkas 

Barselonoje, Ispanijoje) (2 pav.). Gvelio parkas Barselonoje – tai lyg akmenyje sustingusi gamta 

(Cieškaitė-Brėdikienė, 2008). Objektai, kurie sukurti remiantis bionikos dėsniais, kelia dideles 

emocijas. Jie nuostabūs ir nepakartojami. Pasaulyje pastatyta nemažai bioninio stiliaus pastatų: 

„NMB“ banko pastatas Olandijoje, Sidnėjaus opera Australijoje, Sony dangoraižis Japonijoje, 

dangoraižis “Kiparisas” Šanchajuje (Kinijoje), iš naujausių – namas uoloje Ispanijoje, Granados 

provincijoje ir daug kt. (3 pav.).  

 

  

2 pav. Architekto Antonio Gaudi bioninės architektūros 

kūriniai (Antonio Gaudi..., 2016) 

Fig. 2. Creations of bionic architecture of architect 

Antonio Gaudi (Antonio Gaudi..., 2016) 

3 pav. Bioninio stiliaus pastatai Australijoje, Kinijoje, 

Ispanijoje, Olandijoje (Kultūra be sienų..., 2016; 

Aukščiausi pasaulio..., 2011; Įspūdingas architektų..., 

2016; ING Bank in Amsterdam, 1987) 

Fig. 3. Buildings of bionic style in Australia, China, 

Spain, the Netherlands (Kultūra be sienų..., 2016; 

Aukščiausi pasaulio..., 2011; Įspūdingas architektų..., 

2016; ING Bank in Amsterdam, 1987) 

 

Architektūroje yra taikomos šios biologinės konstrukcijos (Бионика в архитектуре, 2012): 

 voratinklis (labai ekonomiška ir lengva tinklinė medžiaga); 

 bičių korys ir bičių vaškas; 
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 skruzdėlynas (sandara panaši į žmogaus statomus daugiabučius); 

 minkšta kempinė (idealiai tinkanti, kuriant konstrukcijas pritaikytas alyvos ar vandens 

transportavimui); 

 gyvos ląstelės membrana (riebalinių susipynusių junginių apvalkalas, naudojamas 

mikro-architektūroje). 

Projektavimo praktikoje yra daug išraiškingų objektų, kurių išplanavime ir plastikoje vyrauja 

elementai, pasiskolinti iš natūralių (biologinių) organizmų. Nuo pat pradžių bioninio dizaino tyrimai 

buvo orientuoti į praktiškumą. Pagrindinė kūrėjų užduotis – gamtoje funkcionuojančius ir joje 

ištobulintus estetiškumo ir ekonomiškumo principus pritaikyti aplinkos kūrime (Cervera, Pioz, 

2013). 

Straipsnio tikslas – aptarti bioninių formų taikymo galimybes, projektuojant vidines ir 

išorines erdves: interjerus, gyvenamąją aplinką; atlikti bioninių formų taikymo pavyzdžių studentų 

praktiniuose darbuose analizę; akcentuoti panaudojimo privalumus, perspektyvas ir neigiamas 

tendencijas. 

 

Tyrimo metodai 

 

Apibendrinančios išvados pateikiamos remiantis literatūros ir informacinių šaltinių apie 

bioniką, bioninį stilių ir bionines formas, jų taikymą interjeruose bei projektuojamoje aplinkoje 

studija, vizualine palyginamąja Klaipėdos valstybinės kolegijos Kraštovaizdžio dizaino specialybės 

studentų praktinių darbų analize, studijų proceso stebėjimu, mokslinės literatūros studija ir 

architektūrinio-kraštotvarkinio projektavimo bei ilgamečio pedagoginio-metodinio darbo patirtimi.  

 

Rezultatų aptarimas 

 

Bioninį stilių formuojantys veiksniai. Tūksantmečius žmogus gyvena su gamta ir gamtoje 

tarp daugybės rūšių augalų ir gyvūnų, su jų formų ir spalvų įvairove. Šalia egzistuoja ir vandens 

telkinių pasaulis su medūzomis, žuvimis, kriauklėmis, koralais, dumbliais ir t.t. Ilgainiui buvo 

pastebėta, kad gamta labiau tobula lyginant su žmogaus sukurtomis technologijomis, todėl būtent su 

ja ir ieškota analogijų. Užapvalinti gamtinių formų kampai, plastiškos natūralios linijos, natūralios 

spalvos ir atspalviai, biologinės medžiagos, formų lengvumas – tokios pagrindinės bioninių 

elementų ypatybės (Стиль Бионика..., 2014) (4 pav.). 

 

BIONINĮ STILIŲ FORMUOJANTYS VEIKSNIAI

FORMŲ

ORIGINALUMAS, 

PLASTIŠKUMAS

KINTANČIOS 

“GYVYBĖS”

FORMOS IMITACIJA,

DINAMIŠKUMAS

NEGEOMETRINĖS

FORMOS,

ASIMETRIŠKUMAS

SPALVINĖ

HARMONIJA, 

NATŪRALŪS

ATSPALVIAI

KONSTRUKCIJA 

– GAMTINĖ

STRUKTŪRA

NAUJOS, 

LENGVOS

SINTETINĖS

MEDŽIAGOS

GLAUDI  ESTETINĖ IR  EKONOMINĖ SĄVEIKA  SU  GAMTINE  APLINKA

vienijantis ir harmonizuojantis veiksnys

 
4 pav. Bioninį stilių formuojančių veiksnių schema (sudaryta autorių) 

Fig. 4. Scheme of factors that influence bionic style (developed by the authors) 
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Bioniniai objektai neturi tradicinės geometrinės formos. Kreivos linijos sukuria dinamiškumą. 

Atrodo, kad objektas juda. Vaizdas kinta priklausomai nuo žvilgsnio taškų. “Žmogaus sukurtos 

techninės sistemos neturi vidinio dinamiško irimo bei atsikūrimo procesų pusiausvyros ir šia 

prasme jos yra statiškos. Jų funkcionavimas paprastai yra periodiškas. Šį gamtinių ir techninių 

sistemų skirtumą bionikos šalininkai laiko esminiu.” (Lapinskas, 2013, p. 53). Bioninių formų 

stilizacija taikoma interjero dizaine ir atskiruose daiktinės aplinkos objektuose. Tokių formų 

išskirtinė ypatybė – griežtos geometrijos, simetrijos nebuvimas. Gamtoje vyrauja nelogiškos, kartais 

net labai įmantrios, neįprastos akiai linijos. Šiuo požiūriu, tokias formas galime laikyti net 

avangardinėmis. Bionika – tai ne tik gamtinių formų atkartojimas ar paprastas moliusko, paukščio 

kiaušinio, kriauklės, bičių korio ir pan. kopijavimas. Visų pirma, tai patogūs, harmoningi, patikimi 

žmogui daiktai ir objektai, kurių konstrukcija, forma, estetika pagrįsti meno ir mokslo sinteze (5 ir 

6 pav.) 

 

 

5 pav. Gamtinių formų panaudojimas daiktų dizaine (My shopping...; Rytmetinei hipnozei..., 2008) 

Fig. 5. The usage of nature forms in object design (My shopping...; Rytmetinei hipnozei..., 2008) 

 

  

6 pav. Bioninių formų taikymas aplinkos objektuose (Patogus būstas..., 2016; ) 

Fig. 6. The usage of bionics forms in environmental objects (Patogus būstas..., 2016; ) 

 

Kiekvienas gyvas organizmas yra idealiai funkconuojanti, prisitaikiusi prie aplinkos, sistema. 

Tokios sistemos gyvybingumas – ilgos evoliucijos rezultatas. ”Gyvi organizmai labai jautriai 

reaguoja į aplinkos pokyčius: temperatūros, drėgmės, šviesos ir kitus. Tam tikru paros metu 

susiglaudžia ir išsiskleidžia augalų žiedų vainiklapiai, kilus pavojui į kamuoliuką susiriečia ežys ar 

šarvuotis.” (Lapinskas, 2013, p. 53). Tai pritaikoma, kuriant tokius bioninės formos objektus, kurie 

reaguoja į šviesą, judesį ar paprastą veiksmą ir transformuojasi savo struktūra, forma ar spalva. 

Neginčijama, kad galimybė išgauti gamtoje egzistuojančias formas ir struktūras atsirado tada, kai 

buvo sukurtos naujos medžiagos: stiprios, lengvos, plastiškos, kurių savybes galima nesunkiai keisti 

ar tobulinti. Vienos iš tokių – tai polimerai (organinės chemijos produktas). 
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Bionikos taikymo mūsų aplinkoje poreikį inspiravo ir žmogiškos idėjos, mintys, troškimai 

būti arčiau gamtos, gyventi harmonijoje su ja, džiaugtis jos teikiamais malonumais. Bionikos 

atradimus kiekvienas iš mūsų gali panaudoti savo namuose ar namų sklype. Patalpų interjere gali 

būti naudojami apšvietimo įrenginiai ir būsto apstatymo reikmenys (pvz., baldai), kurių formos 

paimtos iš pačios gamtos. Juos galima susiprojektuoti ir pasigaminti pačiam. Ypatingas dėmesys 

yra skiriamas apšvietimui. Be šviesos nepajusime erdvių ir formų plastikos, nesuvoksime formų 

dydžio, paviršių reljefiškumo. Nuo dienos šviesos laiko ar dirbtinio apšvietimo priklausys šešėlių 

gilumas, formų ryškumas ir matomumas (Lupeikis, 2012). Apšvietimo aksesuarų (įrangos, 

šviestuvų) bioninės formos padeda sukurti gamtiškumą, jaukumą. Renkantis statybines medžiagas, 

pirmumą būtina teikti ne tik toms, kurios yra ilgaamžės, bet ir toms, kurios geriau išlaiko šilumą ir 

asocijuojasi su gamta (medis, akmuo, kriauklainiai, žolė, šiaudai ir pan.) 

Tvarkant išorines erdves, reikia vadovautis gamtinių elementų pritaikymo ir išsaugojimo 

tendencija. Praktiškumas ir estetika puikiai dera mažosios architektūros formose iš augalų: pavėsinė 

be karkaso (iš medžių šakų), alėja-takas iš apželdintų pergolių, ribojantys elementai – gyvatvorės, 

dekoratyvinės kompozicijos (karpomi augalai) ir kt. Svarbi ypatybė, kurios nevertėtų ignoruoti – tai 

formų ir dydžių kaita, priklausomai nuo klimatinių sąlygų ir metų laikų. Sklypo kraštovaizdžio 

originalumą galima pasiekti akcentuojant tuos elementus, kurie jau yra: šakos, kelmai, akmenys, jų 

plyšiai ir skylimai. Senus medžius galima pritaikyti pavėsinėms, gėrimų barams, lauko baldams ir 

pan. (Бионика в архитектуре, 2012).  

Atskira sritis, kuri pasaulyje labai paplitusi ir propaguojama – tai vadinamoji „žalioji 

skulptūra“. Rezultatams pasiekti reikia daug darbo, kruopšumo, materialinių išteklių ir didelio 

profesionalumo. Kiek ji turi sąsajų su bionika – klausimas ginčytinas ir diskutuotinas, tačiau 

šiuolaikiniame pasaulyje pačios įvairiausios srovės, kryptys, sritys turi teisę egzistuoti. Juolab, kad 

pagrindinis estetinis uždavinys yra pasiektas: daugybei žmonių šios skulptūros kelia pasigėrėjimą ir 

kitas emocijas. Labai artima sritis – japonų gyvenamosios aplinkos tvarkymo menas ir filosofija 

(pvz., japoniškas sodas), kai išorinė gamtinė erdvė organiškai jungiasi su vidaus erdve. Miesto 

sąlygomis mes tokios galimybės neturime, todėl belieka gamtinę oazę susikurti viduje, 

pasinaudojant bioniniais elementais. 

Studijų praktika ir pavyzdžiai. Bionikos, kaip studijų objekto, principų žinojimas ir 

mokėjimas yra būtinas, norint sėkmingai dirbti šiuolaikinės aplinkos projektavimo srityje. Kūrėjas 

turi išmokti orientuotis jį užgriūnančioje vertybių ir šablonų lavinoje, turi pats rinktis požiūrį, gebėti 

remtis patirtimi, žinojimu ir supratimu, o neretai ir savo nuojauta bei emocijomis. Žmonės yra 

nevienodo dvasinio subrendimo, turintys skirtingą estetinę patirtį ir skirtingas vertybines 

orientacijas. Kūrėjo produktas turi atitikti vartotojų lūkesčius, tačiau kyla nemaža grėsmė estetiniam 

vaizdui, kai grožis aplinkoje tampa prestižo, gerovės demonstravimo įrankiu. Suprantama, kad 

finansiniai ištekliai turi įtakos aplinkos kokybei, bet, kita vertus, aplinkos kokybę lemia ir užsakovo 

poreikiai, psichologinės nuostatos, meninių vertybių suvokimas, požiūris į aplinkos organizavimo 

profesionalus (architektus, dizainerius). Su šiomis problemomis susiduria ir kraštovaizdžio dizaino 

specialybės studentai praktikų metu, o vėliau – atlikdami baigiamuosius darbus.  

Poreikis turėti ryšį su gamtine aplinka – būtina sąlyga žmogaus egzistencijai. Urbanizacija 

pripildė aplinką daugybe dirbtinių medžiagų ir formų, sintetinių aromatų, kenksmingų faktorių. 

Gamtos buvimo šalia trūkumą padeda kompensuoti bioninio stiliaus elementai, jų bioninės formos 

ir spalvos, jų dinamiškumas ir kt. Kaip juos panaudoti, kur pritaikyti – pagrindinis profesionalaus 

aplinkos projektuotojo uždavinys. Tokių sprendimų bandymus jau galima įžvelgti ir studentų 

darbuose, bet tai nereiškia, kad jie yra sėkmingi ar pavykę. 

Interjero dekoravimui pasirenkamos egzotinių augalų, žiedų, vaisių, lapų struktūros formos. 

Bioninį aplinkos stilių formuoja ne vien tik tokių elementų naudojimas. Tikslingesnis sprendimas – 

tai asociacijų, susijusių su gamta, kūrimas ir įgyvendinimas interjero bei kraštotvarkiniuose 

projektuose. Tokie sprendimai – labiau patrauklūs. Jie ilgalaikiai ir nenusibostantys, nes kinta laike, 

t.y. kiekvieną kartą suvokiami vis kitaip, priklausomai nuo paros laiko ar dirbtinio apšvietimo, 
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savijautos, nuotaikos, minčių. Juose vaizdai ir formos nenukopijuotos nuo gamtos, o paslėptos, 

medžiagos kontrastingos, iš pirmo žvilgsnio, sunkiai tarpusavyje derančios, bet labai patrauklios, 

imponuojančios ir keliančios emocijas. Panašus uždavinys yra keliamas studentui, projektuojant 

vidaus erdvės pertvarą. „Erdvės ribojimo elementai, kurių reikšmė kinta, priklausomai nuo vartotojo 

padėties ar elgesio, gali būti vadinami tarpiniais. Prie tokių priskirtini atveriamieji vartai, durys, 

mobiliosios pertvaros. Visi šie elementai riboja tiek funkciją, tiek vizualinį ryšį su aplinka, bet 

mums panorėjus gali keisti ribojimo savybes ir mastą.“ (Šaliamoras, 2012, p. 137). Taip 

formuojami aplinkos elementai programuoja emocijas, susijusias su gamta, gamtinėmis 

medžiagomis ir jų išskirtinėmis savybėmis. Tokios paskirties interjero elemento projektavimas 

suteikia galimybė studentui kūrybiškai pritaikyti gamtines medžiagas ir formas, sukuriant 

„perpučiamą“, praeinamą orui ir šviesai objektą, kuris tarsi imituotų medžių lapijos ir šakų 

sukuriamą šviesos – šešėlių žaismą (7 pav.). 
 

 

7 pav. Interjero pertvarų kūrybiniai sprendimai (studentų darbų maketai) 

Fig. 7. Creativity solutions of interior partition (models from student projects) 
 

Visų kūrybinių sprendimų pagrindas – idėja. Gamtinių objektų stilizacijos gali būti taikomos 

visose žmogaus daiktinės aplinkos srityse: interjere, kraštotvarkoje, atskirų daiktų dizaine. 

Klasikinių formų dekoravimas bioniniais elementais (vaisiais, žiedais, lapais ir pan.) buvo žinomas 

nuo antikos laikų. Šiandien žvelgiame plačiau ir giliau: gamtoje susiformuojančias linijas ir formas 

imame, pavyzdžiui, iš lietaus balučių ratilų ar šerkšno paveiktų paviršių. Viską galima panaudoti 

savo idėjoms realizuoti. Kuriant bioninį interjerą, naudojamos pačios įvairiausios medžiagos nuo 

tradicinių iki naujausių organinės chemijos produktų, bet studentai labiau linkę naudoti tik gamtines 

medžiagas: kankorėžius, kaštonus, giles, samanas, akmenukus, nendres, žievę, šakas ir pan. 

(8 pav.). 

 
 

  

8 pav. Dekoratyvinės sienos kompozicijos iš gamtinių medžiagų (stud. M. Rauktytės ir D. Barkauskienė darbai) 

Fig. 8. Decorative wall composition of natural materials (students works of M. Rauktytė and D. Barkauskienė) 
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Žinomas mūsų laikmečio prancūzų architektas ir dizaineris-bionikas Žanas-Mari Masso 

(Jean-Marie Massaud, g. 1966) įvardino 10 pagrindinių bionikos taikymo architektūroje ir interjero 

dizaine principų (Исмиева, 2015): 

1. Harmonija su supančia aplinka. 

2. Susiliejimas su kraštovaizdžiu ar interjeru. 

3. Aukštųjų technologijų medžiagos. 

4. Gamtinės glotnios, plastiškos formos. 

5. Lytėjimo malonumo teikimas. 

6. Lakoniškumas. 

7. Iš gamtos paimtos struktūros. 

8. Gamtinių modulių ir jų variacijų naudojimas. 

9. Natūralios žemės spalvos. 

10. Jumoro jausmo žadinimas. 

Optimaliausias variantas – visų šių aukščiau išvardintų principų taikymo projektavime dermė, 

kuriai pasiekti reikalingas profesionalumas, žinios ir patirtis. Studentų darbuose, kuriant aplinkos 

dizainą pagal bionines formas, pastebimos tokios pagrindinės tendencijos: pirma, ieškoma analogų 

iš gamtos, identiškai atkartojant jų formas; antra, einama primityvesniu keliu – tiesiog naudojami 

gyvi augalai ir gamtinės medžiagos derinyje su kasdieninio naudojimo daiktinės aplinkos objektais; 

trečia, taikomos įvairios gamtinių modulių variacijos, kaip pavyzdžiui, aukščiau iliustruotų pertvarų 

projektiniuose sprendimuose. Yra pamiršti emociniai bionikos taikymo principai: lytėjimo 

malonumo teikimas, susiliejimas su kraštovaizdžiu ar interjeru, jumoro jausmo žadinimas. 

Didžiausias bioninių elementų privalumas yra tas, kad jie kuria žmogaus emocinę iškrovą. Tokie 

elementai turi labai pagrįstą psichologinį aiškinimą, nes gamta – tai neišsenkantis besikeičiančių 

spalvinių derinių šaltinis, emocinė santykio su gyvąja gamta asociacija. Harmonija su gamta – 

neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. 

Profesionalioje bionikos projektavimo praktikoje vaizduojamoji funkcija pateikiama kaip 

metafora (Petrulis, 2003). Pavyzdys: prancūzų architekto Le Korbiuzjė (Le Corbusier, 1887–1965) 

suprojektuota koplyčia Ronšampe (Prancūzija) (9 pav.). 

 

    

9 pav. Notre Dame du Haut koplyčia Ronšampe (arch. Le Korbiuzjė, 1954) ir 

jos interpretacijos (Petrulis, 2003) 

Fig. 9. The chapel of Notre Dame du Haut in Ronchamp (designed by Le Corbusier, 1954) and  

its interpretations (Petrulis, 2003) 

 

Interpretacijų gali būti įvairiausių. Kuo bioninė forma stipriau stilizuota, tuo ji sukelia daugiau 

įvairių asociacijų ir emocijų. Studentams labai sunkiai sekasi interpretuoti. Jų sprendimai yra 

paprastesni, o stilizuoti vaizdai – labai artimi natūriniams. 

Studentų kraštovaizdžio dizaino darbuose yra ignoruojami aplinkos suvokimo ypatumai 

priklausomai nuo stebėtojo žvilgsnio taškų. Projektuojama taip, lyg į aplinką žvelgtume iš paukščio 

skrydžio. Natūroje tokios bioninės idėjos yra tiesiog nesuvokiamos, nes į plokštuminį vaizdą 

žvelgiame ne statmenai, o lygiagrečiai plokštumai (10 pav.). Tai dažniausia studentų 

kraštotvarkiniuose sprendimuose daroma klaida. 
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10 pav. Paukščio formos augalų kompozicija plane ir jos vizualizacija (stud. I. Siniavskytės darbas) 

Fig. 10. Bird-shaped plant composition in plane and its visualization (student works of I. Siniavskytė) 

 

Mes gyvename ir judame erdvėse. Tikslingesnis sprendimas – naudoti gamtines tūrines 

formas, turinčias tris matmenis: aukštį, plotį, gylį. Tūrinė kompozicija kinta, judant erdvėje. Ji iš 

įvairių apžvalgos taškų suvokiama vis naujai, todėl ir emocijos yra skirtingos. Pavyzdžiui, spiralinės 

tūrinės formos objektai – spiraliniai darželiai, kurie sukuria dinamišką judėjimo, sukimosi įspūdį 

(11 pav.). 

 

 

11 pav. Spiralinių formų darželiai (Herb Garden…, 2010) 

Fig. 11. Herb garden spirale (Herb Garden…, 2010) 

 

Klaidingas yra žavėjimasis tik pačiu kūrybos procesu, nesiekiant prasmingo rezultato. Tada 

daromos elementarios komponavimo ar aplinkos sudaromųjų dalių proporcingumo klaidos. Visos 

gerosios sprendimų savybės išryškėja tik tada, kai informacija perduodama ne dydžiais, o 

santykiais – proporcijomis tarp dalių ir bendros visumos. Pasiekti norimo rezultato padeda ilgas, 

nuoseklus eskizavimas – tai vienas iš universaliausių būdų įžvelgti visumą, pagrindines formas, 

ryškiausius tonus, suvokti esmę ir atmesti tai kas nereikšminga. Eskizavimas tęsiamas tol, kol 

sumanymas „išgryninamas“, o rezultats tenkina ir užsakovo, ir kūrėjo lūkesčius (12 pav.). 

 

     

12 pav. Kriauklės formos pritaikymas sodybos išplanavime: nuo eskizų iki sprendinio  

(stud. E. Sprogytės darbai) 

Fig. 12. Clamshell adaptation of the homesteads planning (student works of E. Sprogytė) 
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Žmogaus aplinka suprantama, kaip veiklos zona su būtinomis priemonėmis ir įranga (daiktine 

aplinka), esančia tam tikroje apibrėžtoje erdvėje ir turinčia tam tikras ypatybes: funkciją, 

geometrinę struktūrą, spalvas, faktūras. Šiomis ypatybėmis aplinka daro įtaką žmogaus emocijoms, 

psichologinei būsenai, todėl svarbu akcentuoti aplinkoje tokias priemones, kurios formuotų 

teigiamas emocijas ir atitiktų patogumo poreikį. Projektuoti ir tvarkyti aplinką reikia taip, kad 

žmogus joje jaustų ramybę, saugumą, pusiausvyrą, pakilią nuotaiką. Reikšmingais tampa tie 

elementai, kurie turi vienokias ar kitokias asociacijas su gamta, metų laikais, peizažu. Aplinką kuria 

ne vien specialistai. Ją formuoja visa visuomenė. Tai sąlygoja besikeičiantis žmonių gyvenimo 

būdas ir suvokimas, naujų medžiagų ir šaltinių įsisavinimas, naujos gamybos technologijos. Santykį 

su gamta formuoja gebėjimas suprasti ir vertinti gamtos grožį, jos puoselėjimas ir saugojimas. Kita 

vertus, po meilės gamtai „vėliava“ atsiranda vietos ir beskonybei, kopijavimui, kičui. 

Neprofesionalus siekimas gamtines formas kopijuoti aklai ir jas panaudoti savo aplinkai gražinti 

neretai nuveda į primityvizmą.  

Harmoninga gyvų organizmų raida sukūrė tobulą ir funkcionalų nuostabių formų pasaulį. Jis 

stebina mus savo įvairove ir dinamiškumu. Netyrinėtų gamtos paslapčių potencialas yra didžiulis. 

„Keisdami aplinką, negalime pakeisti ją valdančių dėsnių, belieka juos tikslingai naudoti ir nedaryti 

klaidų“ (Šaliamoras, 2012, p. 297). 

 

Išvados 

 

1. Bionikos taikymo mūsų aplinkoje poreikį inspiravo žmogiškos idėjos, mintys, troškimai būti 

arčiau gamtos, gyventi harmonijoje su ja. Gamtos buvimo šalia trūkumą padeda kompensuoti 

bioninio stiliaus elementai, jų bioninės formos ir spalvos, jų dinamiškumas ir kt. savybės.  

2. Aplinkos bioninį stilių formuoja tokie pagrindiniai veiksniai: formų originalumas ir 

plastiškumas, negeometrinės formos, asimetriškumas, kintančios formos imitacija, 

dinamiškumas, gamtinė struktūra-konstrukcija, naujos, lengvos sintetinės medžiagos, 

natūralūs atspalviai ir spalvinė harmonija. 

3. Gamtos formų pažinimas ir studijos praturtina formų modeliavimo aplinkoje sprendimus, 

praplečia studentų kūrybinę fantaziją. Tektoninės formos, jų ritminės variacijos, 

egzistuojančios gamtoje, gali būti perkeltos į visas žmogaus aplinkos projektavimo sritis. 

4. Studentų darbuose, kuriant aplinkos dizainą pagal bionines formas, ieškoma analogų iš 

gamtos, identiškai atkartojamos gamtinės formos, naudojami gyvi augalai ir gamtinės 

medžiagos, taikomos įvairios gamtinių modulių variacijos, tačiau pasigendama sudėtingesnių 

interpretacijų, aukštesnio stilizacijos lygmens, apeliacijos į žmogiškąsias emocijas. 

5. Bionikos principų žinojimas ir mokėjimas yra būtinas, norint sėkmingai dirbti šiuolaikinės 

aplinkos projektavimo srityje. 
 

Literatūra 

 
1. Antonio Gaudi architektūra. 2016 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

https://www.google.lt/search?q=A.+Gaudi+architekt%C5%ABra&sa=X&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbo=

u&source=univ&ved=0ahUKEwiayO_agf3LAhWGSRoKHblPDWoQsAQIRw#tbm=isch&q=Antonio+Gaudi+a

rchitekt%C5%ABra&imgrc=_ (žiūrėta 2016.01.22). 

2. Art Cyclopedia. The Ultimate Guide to Great Art Online. 1999–2005. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://www.artcyclopedia.com/artists/gaudi_antoni.html (žiūrėta 2016.01.22). 

3. Aukščiausi pasaulio dangoraižiai. Jin Mao bokštas. 2011 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://www.stasys.igs.lt/auksciausi-dangoraiziai/ (žiūrėta 2016.01.20). 

4. Bogatyreva O.A, Pahl A.K, Bogatyrev N.R., Vincent J.F. Means, Advantages and Limits of Merging Biology 

with Technology. Journal of Bionics Engineering, Vol. 1, No. 2., 2004. P. 121–132. 

5. Cervera M.R., Pioz J. Bionic Architecture: Learning from Nature. Livre EBook PDF, 2013. [interaktyvus]. 

Prieiga per internetą: http://offermaxs.com/download/u/book.php?asin=1584236159 (žiūrėta 2016.01.20). 

6. Cieškaitė-Brėdikienė L. Dizaino raida nuo Morriso iki Morrisono. Vilnius, 2008. P. 99. 



L. Pridotkienė, D. Baravykaitė, V. Gerikienė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 304–314 

313 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

7. Herb Garden Spiral. Savvy Housekeeping. 2010 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://www.savvyhousekeeping.com/herb-garden-spiral/ 

8. Herb garden spirale. 2010 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.savvyhousekeeping.com/herb-

garden-spiral/ (žiūrėta 2016.01.20) 

9. Hu N. The Application of Bionics Ideas in Bridge Design. Sustainable Infrastructure. Environment Friendly, 

Safe and Resource Efficient. IABSE Symposium Bangkok. 2009 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

https://trid.trb.org/view.aspx?id=984419 (žiūrėta 2016.01.18). 

10. ING Bank in Amsterdam. Historisch Archief Community. 1987 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://www.anp-archief.nl/page/2261689/nl (žiūrėta 2016.01.22). 

11. Įspūdingas architektų kūrinys Ispanijoje: namą įrengė uoloje. 2016 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://bustas.lrytas.lt/architektura/ispudingas-architektu-kurinys-ispanijoje-nama-irenge-uoloje.htm (žiūrėta 

2016.01.22). 

12. Kultūra be sienų. Australija. 2016 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

https://mesbesienu.files.wordpress.com/2013/03/sydney_opera.jpg (žiūrėta 2016.01.22). 

13. Lapinskas T. Architektūrinė bionika − gamta, sustingusi judrioje formoje. 2007, p. 51–54 [interaktyvus]. Prieiga 

per internetą: https://www.spec.lt/get.php?f.16433 (žiūrėta 2016.01.20). 

14. Lupeikis K. Kompozicinės priemonės šiuolaikinėje minimalistinėje architektūroje. Journal of Architecture and 

Urbanism, Vol. 36, No. 2. VGTU: Press Technika, 2012. P. 109. 

15. My shopping plaza. 2016 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.myshoppingplaza.com/en/ (žiūrėta 

2016.01.20). 

16. Park Güell. 2016 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.parkguell.cat (žiūrėta 2016.01.20). 

17. Patogus būstas Kalvarijų gatvėje. Nauji projektai. 2016 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://kurgyvenu.lt/nauji_projektai/projektas/4 

18. Petrulis V. Architektūros stiliai ir kryptys. Paskaitos skaidrės – AUTC, PDF, 2003. 

19. Rytmetinei hipnozei – fosilijos formos kriauklė. 2008 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/fizika/straipsnis?name=straipsnis-1681 (žiūrėta 2016.01.22). 

20. Šaliamoras M. Architektūrinė kompozicija. Vilnius, 2012. P. 137, 297. 

21. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 1985. 

22. Бионика в архитектуре. 2012 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.archidom.net/news/a-9.html 

(žiūrėta 2016.01.20). 

23. Исмиева B. Бионика в архитектуре и интерьерном дизайне: 10 идей от Жана-Мари Массо. 2015. 

[interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.4living.ru/items/article/Bionika-v-interjere/ (žiūrėta 

2016.01.20). 

24. Стиль Бионика и еë место в архитектуре и интерьере. 2014 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

http://kazap.ru/node/6613 (žiūrėta 2016.01.20). 

 

Bionic Forms Elements in the Interior and Environment: 

Landscape Design Study Practice 
(Received in January, 2016; Accepted in April, 2016; Available Online from 10th of May, 2016) 

 
Summary 

 
Harmonious evolution of living organisms created perfect and functional world of amazing forms. Its diversity 

and dynamics are surprising us. There is a huge diversity of Bionics studies objects such as the external shapes of 

organisms, their surface texture and mechanical structure, biological material features, biological movement and 

behavior, internal bodies of organisms, their behaviors and reactions, heat metabolism, transformations, the ability to 

adapt to environment and etc.  

In practice of environment and architecture design there are a lot of expressive objects which in its layout and 

ductility prevail elements borrowed from natural (biological) organisms. The main creator task – to adapt aesthetical 

and economic principles into creation of environment that are functioning and perfected in nature. Bionic style of 

environment forms these main factors: originality and plasticity of the forms, non-geometrical forms, asymmetry, 

imitation of dynamic forms, dynamic, natural structure-contracture, new and light synthetic materials, natural shades 

and colour harmony.  

A need to have a contact with nature is a necessary condition for human existence. The lack of nature presence 

next to us can be compensated by bionics style elements, their bionic forms and colours, their dynamics and other 

features. An attempt to use natural forms can be discovered in students’ projects but it doesn’t mean that these trials are 

successful and manageable. While creating bionic interior, the wide range of materials from traditional to the newest 

organic chemical products are being used. For interior decoration structural forms of exotic plants, blossoms, fruits, 

leaves are selected. Bionic environmental style is formed not only by usage of these elements and stylisation. More 
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targeted decision – the creation of association that is linked with a nature and its implementation into interior and 

landscape projects. These decisions are long-term and not getting bored due to the reason that they are changing in time. 

In student projects where environment design is created according bionic forms several trends are being noticed: 

firstly, searching for analogs in nature while identical repeating of its forms, secondly, going the primitive way to use 

live plants and natural substances in combination with daily used things, thirdly, applying various natural module 

variations. The usage of emotional bionic principles is forgotten: touching pleasure provision, convergence of landscape 

or interior, stimulation of humor feeling. Students are facing with interpretation difficulties. Their decisions are 

simplified and their stylised images are very familiar to natural.  

The most significant advantage of bionics elements is that they are creating humans emotional charge. These 

elements have reasonable psychological explanation because nature is volatile source of color combinations and it is the 

association of emotional relation with living nature. The knowledge and competency of bionics principles are 

indispensable in order to work successfully in modern environmental design sphere. 

 


