Murki w ogrodzie
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SKARPIE
Ogród o zró¿nicowanej rzeŸbie
terenu prezentuje siê bardzo
korzystnie. Jeœli mieszkamy
na terenie równinnym, mo¿emy
usypaæ pagórek – choæby z ziemi
pochodz¹cej z wykopów pod
dom. Górka mo¿e byæ nawet
doœæ stroma, bo jeœli
ograniczymy j¹ murkiem
oporowym, nie ma obaw,
¿e ziemia siê osunie.
fot. EHL

urek albo œcianka mog¹ zabezpieczaæ sztucznie usypan¹ skarpê, ale
mog¹ te¿ urozmaiciæ rzeŸbê naturalnego
pagórka. Niskie murki – do 1,5 m – mo¿emy bez obaw wykonywaæ samodzielnie.
Wy¿sze i tak nie wygl¹daj¹ efektownie. Jeœli skarpa jest wysoka, lepiej wykonaæ tarasy z ni¿szych obmurowañ.
Murek mo¿e byæ elementem nie tylko
ozdobnym, ale te¿ niezwykle praktycznym. Jeœli bowiem mieszkamy przy ruchliwej ulicy lub w pobli¿u torów kolejowych, mo¿emy wybudowaæ œciankê
dŸwiêkoch³onn¹, w której znajdzie siê te¿
miejsce dla roœlin.

M

Sucha zaprawa
Jest wiele mo¿liwoœci wybudowania
w ogrodzie murka lub œcianki, bez stosowania tradycyjnej zaprawy cementowej.
Mo¿emy mianowicie skorzystaæ z gotowych elementów lub u³o¿yæ murek z kamieni.
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Anna Grocholska

Gazon na gazonie
W handlu znajduje siê spory asortyment donic, zwanych gazonami. Maj¹
ró¿ne kszta³ty a produkowane s¹ z betonu
i keramzytobetonu . Mog¹ to byæ formy
okr¹g³e lub okr¹g³e z podciêciem, jak te¿
prostok¹tne, ale o zaokr¹glonych do œrodka bokach. Niekiedy gazon sk³ada siê jakby z dwóch czêœci: okr¹g³ej i trwale po³¹czonej z ni¹ prostok¹tnej. Dziêki takim
modu³om mo¿liwe jest zestawianie nie
tylko prostych murków, ale równie¿ zaokr¹glonych oraz wolno stoj¹cych kompozycji ogrodowych. Gazony maj¹ ró¿ne
kolory: szary, br¹zowy, oliwkowy i kilka
odcieni czerwonego.
Donice ustawiamy jedn¹ na drugiej
z przesuniêciem. W ten sposób powstaje
œcianka nachylona w kierunku skarpy.
Elementy mog¹ byæ z dnem lub otwarte
u do³u. Musimy wype³niæ je ziemi¹, aby
œcianka by³a stabilna. Roœliny sadzimy
w ka¿dym rzêdzie donic lub tylko w najwy¿szym.

!

Zapamiêtaj

Ka¿dy murek, czy to z kamieni, gotowych elementów, czy z betonu, wy¿szy ni¿
80 cm, który podtrzymuje ziemiê musi
byæ nachylony w kierunku skarpy. Góra
murka powinna byæ nieco wê¿sza od podstawy. Wierzchnia p³aszczyzna powinna
byæ odchylona od pionu o ok. 15 cm. Murek musi byæ wy¿szy o kilka centymetrów
od terenu nad nim, aby woda z podlewania roœlin mog³a wsi¹kn¹æ w ziemiê. Sama
skarpa nad murkiem mo¿e mieæ tylko
niewielkie nachylenie – najwy¿ej 10%.
Hodowanie roœlin w murku z gazonów bez dna wymaga szczególnie starannego podlewania. Nie mo¿emy wlewaæ
zbyt du¿o wody, bo ziemia bêdzie siê wymywa³a. Nie mo¿emy te¿ podlewaæ ca³ego
murku jedynie od góry, bo najni¿ej rosn¹ce roœliny uschn¹. Nale¿y wiêc podlewaæ
ka¿dy rz¹d donic oddzielnie i niezbyt obficie.
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 Ró¿ne kszta³ty gazonów pozwalaj¹ nie tylko na wykonanie murka oporowego, ale i na skomponowanie donic na roœliny (fot. Joniec)

Wyj¹tkowy pion

! Niektóre kszta³ty betonowych palisad pozwalaj¹ ustawiæ niemal lity
mur (fot. Jadar)

Pal na palisadê

O ile ka¿dy murek musi byæ nachyloRównie¿ pionowo ustawia siê palisady.
ny w kierunku skarpy, o tyle œcianki opoMo¿na je zrobiæ z elementów drewnianych
rowe budowane s¹ pionowo.
kupionych lub pozyskanych we w³asnym
£atwo i szybko wybudujemy œciankê
zakresie, albo z kszta³tek betonowych.
z desek. Przygotowujemy do³ek o g³êboElementy drewniane powinny mieæ
koœci ok. 40 cm. Jego dno wysypujemy
wysokoœæ 50-100 cm. Mo¿emy wykorzygrubym ¿wirem lub t³uczniem (ok.
staæ konary lub cienkie pnie. Powinny
10 cm). Nastêpnie do wykopu wstawiamy
mieæ one œrednicê 5-10 cm; tym wiêkkantówkê – np. 14x14 cm – i obsypujemy
sz¹, im wy¿sza ma byæ palisada. Drewno
j¹ du¿ymi kamieniami, które nastêpnie
musi byæ okorowane i zaimpregnowane.
zalewamy betonem. W ten sposób poKoñce nale¿y zaostrzyæ i pale wbiæ
wstanie stabilna stopa. Po przygotowaniu
w ziemiê mo¿liwie œciœle. W sprzeda¿y
potrzebnej iloœci s³upków – powinny byæ
s¹ gotowe elementy palisad drewniarozmieszczone w odstêpach ok. 1 m – czenych . Wy¿sze – w postaci kompletów
kamy, a¿ beton stwardnieje. Nastêpnie do
pojedynczych s³upków zaostrzonych
kantówek przybijamy poprzecznie deski;
u do³u, ni¿sze – jako segmenty po³¹czonie powinny byæ szersze ni¿ 20 cm, za to
ne od jednej strony taœm¹. Drewno muim wiêksza gruboœæ, tym lepiej. Deski zasi byæ impregnowane ciœnieniowo. ¯yczynami przybijaæ od do³u. Najni¿sze powotnoœæ drewnianej palisady zwiêkszywinny przylegaæ œciœle do pod³o¿a. Po
my, umieszczaj¹c od strony skarpy papê
przybiciu wszystkich desek przestrzeñ
lub grub¹ foliê ogrodnicz¹.
pomiêdzy nimi a skarp¹
wype³niamy warstw¹ dreDrewniana palisada mo¿e mieæ ró¿n¹ wysokoœæ
na¿ow¹ ze ¿wiru zmiesza- (fot. Gartenholz H&H)
nego z ziemi¹. ¯ywotnoœæ
œcianki przed³u¿ymy, jeœli
do desek od strony skarpy
przymocujemy papê.
Drewno u¿yte do budowy œcianki musi byæ zaimpregnowane.
Sama
œcianka jest, niestety, du¿o
mniej trwa³a ni¿ konstrukcje z betonu czy kamienia.

Palisady betonowe wykonuje siê ze
s³upków o wysokoœci 40-130 cm. Ich
przekrój poprzeczny mo¿e byæ okr¹g³y,
kwadratowy, prostok¹tny, trójk¹tny.
Produkowane s¹ elementy o przekroju
ko³a z jednostronnym podciêciem
w kszta³cie pó³ksiê¿yca oraz s³upki
o przekroju kwadratu z obustronnym
podciêciem, pasuj¹ce do okr¹g³ych. Zestawiaj¹c je zyskujemy niemal lity murek !. Oferta kolorystyczna jest bardzo
bogata i zgodna z barwami betonowej
kostki brukowej. Betonowe palisady s¹
ca³kowicie odporne na wodê, mo¿emy
wiêc wykonywaæ z nich obrze¿a stawów
czy progi kaskad.

Spajany ziemi¹
Chocia¿ mo¿liwe jest zbudowanie suchego murka z du¿ych kamieni polnych,
to jednak pozyskanie potrzebnej iloœci
materia³u o odpowiedniej wielkoœci
i kszta³cie jest bardzo trudne. Dlatego
najlepiej skorzystaæ z odpadów kamiennych. Szczególnie nadaje siê do tego celu
piaskowiec, który zreszt¹ bardzo dobrze
w ogóle prezentuje siê w ogrodzie. Elementy musz¹ byæ p³askie, o kszta³cie zbli¿onym do prostok¹ta. Wielkoœæ kamieni
mo¿e byæ ró¿na. Oprócz mniejszych, bêd¹
potrzebne równie¿ du¿e, odpowiadaj¹ce
gruboœci murka oraz trochê szczególnie
du¿ych, pod³u¿nych, bêd¹ one bowiem
kotwi³y murek do gruntu.
Wzniesiona przez nas œcianka mo¿e
mieæ wysokoœæ najwy¿ej 80 cm, gdy¿ wy¿-
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warstwa
ods¹czaj¹ca
10-15 cm

kamieñ
– kotwa

20 cm
20-30 cm

¿wir

" Schemat murka z kamieni
sza nie bêdzie wystarczaj¹co stabilna.
Gruboœæ murka powinna odpowiadaæ
1/3 jego wysokoœci ".
U podnó¿a skarpy wykopujemy rowek o g³êbokoœci 30-50 cm i szerokoœci
odpowiadaj¹cej 1/3 wysokoœci planowanej
œcianki. Wskazane jest wykonanie drena¿u. W tym celu dno wysypujemy ok.
20-30-cm warstw¹ grubego ¿wiru lub
t³ucznia kamiennego – musimy j¹ dobrze
ubiæ. Na niej uk³adamy kamienie podwalinowe. Powinny mieæ szerokoœæ równ¹
podstawie murka i gruboœæ min. 10 cm,
a przy bardziej masywnych œciankach –
nawet 20 cm. Drena¿ jest te¿ potrzebny
pomiêdzy skarp¹ a murkiem. Najlepszy
bêdzie ¿wir zmieszany z ziemi¹.
Uwaga. Drena¿u z ty³u œcianki nie
stosujemy, jeœli posadzimy w niej roœliny.
Nastêpne warstwy uk³adamy z mniejszych kamieni, staraj¹c siê zachowaæ
uk³ad mijankowy spoin – tak jak przy tradycyjnym murowaniu. Potrzebn¹ szerokoœæ œcianki mo¿na uzyskaæ uk³adaj¹c np.
dwa mniejsze kamienie obok siebie. Równie¿ z jednym du¿ym mo¿e s¹siadowaæ
kilka mniejszych, u³o¿onych jeden na
drugim – nale¿y zachowaæ na ca³ej gruboœci murka ten sam poziom. W co drugiej
lub co trzeciej warstwie kamieni nale¿y
umieszczaæ wiêksze – takie, które maj¹
szerokoœæ odpowiadaj¹c¹ gruboœci murka.
Niektóre kamienie z tych warstw musz¹
byæ kotwami – wybieramy d³ugie oraz
w¹skie kamienie i uk³adamy je w po-
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przek, tak ¿eby ich koñce wbi³y siê
w skarpê.
Choæ murek o takiej konstrukcji nie
wymaga ¿adnego spoiwa pomiêdzy kamieniami, to naj³adniej wygl¹da, gdy porastaj¹ go roœliny. A wtedy kamienie ³¹czy
siê „zapraw¹” wykonan¹ z gliny bardzo
dok³adnie wymieszanej z torfem i wod¹,
aby stworzyæ roœlinom odpowiednie warunki. Dodaæ nale¿y, ¿e roœliny sadzi siê
w trakcie wznoszenia murku.
Spoina powinna mieæ gruboœæ ok.
2 cm, a spoiwo musi byæ wilgotne, ale nie
mokre. Jeœli chcemy, by roœliny z czasem
pokry³y ca³y mur, musimy przygotowaæ
6 sadzonek na 1 m2. Teraz postêpujemy
w sposób nastêpuj¹cy. Na warstwie ziemi
– zaprawy w wybranym miejscu k³adziemy sadzonkê. Sprawdzamy, czy korzenie
nie s¹ zagiête i czy s¹ skierowane w stronê
skarpy. Czêœæ zielona musi w ca³oœci wystawaæ poza lico murka. Teraz na korzeniach uk³adamy drug¹ warstwê spoiwa
i przyciskamy ca³oœæ kamieniem z kolejnego rzêdu murka.
Poniewa¿ lico murka jest wystawione
na silne dzia³anie s³oñca, mo¿emy obsadzaæ roœlinami tylko te p³aszczyzny, które
nie s¹ skierowane bezpoœrednio na po³udnie.

Mokra robota
Oprócz technologii suchych, przy
umacnianiu skarp znajduje, oczywiœcie,
zastosowanie tak¿e beton i tradycyjna
technologia murowania.

Cement na mur
Murki murowane mo¿emy wznieœæ
z kamieni, nawet stosunkowo niewielkich
otoczaków czy kamieni polnych, a tak¿e
z bloków kamiennych i cegie³ klinkierowych. Z tych materia³ów wybudujemy
nie tylko prosty murek, ale tak¿e zaokr¹glony.
Budowê zaczynamy od zrobienia wykopu pod fundament – wystarczy g³êbokoœæ 40-50 cm. W wykopie umieszczamy
warstwê drena¿ow¹ z grubego ¿wiru lub
t³ucznia (20-30 cm). Nastêpnie wylewamy
fundament. Jego gruboœæ to ok. 20 cm.
Murek powinien byæ nieco zag³êbiony

w ziemi. Zaczynamy budowê od naro¿nika. Jeœli wykorzystujemy kamienie, to na
dó³ musimy po³o¿yæ najwiêksze. Kamienie nasi¹kliwe, jak np. piaskowiec czy wapieñ, powinny byæ u³o¿one na warstwie
izolacyjnej. Kolejne warstwy musz¹ byæ
uk³adane zgodnie z zasadami wykonywania murów – patrz „Prywatna granica”
str. xxx. Poszczególne warstwy kamieni
³¹czymy zapraw¹ cementow¹.
Pamiêtajmy, ¿e spoiny w kolejnych
warstwach nie powinny trafiaæ na siebie,
bo os³abia to sztywnoœæ konstrukcji. Co
kilka warstw niektóre kamienie powinny
byæ d³ugie i prostok¹tne; wbijamy je
w skarpê tworz¹c w ten sposób zakotwienie muru.
Murek z bloków kamiennych i cegie³
budujemy analogicznie, z pominiêciem
zakotwienia w skarpie.
Pomiêdzy murkiem a skarp¹ musi siê
znaleŸæ wype³nienie ze ¿wiru zmieszanego z ziemi¹. U podnó¿a skarpy trzeba
umieœciæ rurki drenarskie.
W ok. 2 tygodnie po wybudowaniu
murka mo¿emy spoiny pomiêdzy kamieniami czy ceg³ami wype³niæ zapraw¹ do
spoinowania.
Uwaga. Musi to byæ zaprawa mrozoodporna.
Wykonanie murka z pustaków lub
bloczków betonowych niewiele siê ró¿ni. Nieco g³êbszy musi byæ wykop – ok.
70-100 cm. Tak¿e tutaj umieszczamy
warstwê ¿wiru lub t³ucznia (50-80 cm).
Gruboœæ fundamentu jest taka sama
(20 cm). Murek z pustaków betonowych zaczynamy ustawiaæ na równi
z powierzchni¹ terenu. Gdy fundament
stwardnieje, pierwsz¹ warstwê elementów murujemy na 3 cm warstwie zaprawy cementowej i wype³niamy j¹ ¿wirem,
kolejne – ziemi¹. Ka¿da nastêpna warstwa pustaków musi byæ uk³adana
z przesuniêciem, tak aby ostatecznie
murek by³ a¿ o 60° nachylony w kierunku skarpy.
W taki sam sposób wznosimy mur
z bloczków betonowych. Ró¿nica jest tylko w wytrzyma³oœci œcianki. Ta z pustaków mo¿e mieæ nawet 2 m wysokoœci, zaœ
z bloczków tylko ok. 150 cm.

Je¿eli murek wzniesiony przy pomocy zaprawy
cementowej lub wylewany z betonu jest bardzo d³ugi, nale¿y co 10 m wykonaæ szczelinê dylatacyjn¹
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Murek masywny
Jest wykonywany z betonu wylewanego w szalunku #. U³o¿enie zbrojenia ze
stalowych prêtów zwiêkszy wytrzyma³oœæ
konstrukcji. Murek nale¿y wylaæ na fundamencie zag³êbionym w ziemi na 20-50 cm.
G³êbokoœæ fundamentu zale¿y od ciê¿aru
murka (jego wysokoœci i szerokoœci) oraz
od spoistoœci gruntu. Trwa³oœæ œcianki
zwiêkszy wykonanie warstwy drena¿owej
z grubego ¿wiru lub t³ucznia – pod fundamentem, ze ¿wiru zmieszanego
z ziemi¹ – od strony skarpy oraz drena¿u
z rurek w miejscu po³¹czenia fundamentu
ze skarp¹. Prace zaczynamy od wykopania rowka na pod fundament. Musi byæ
on szerszy ni¿ planowany murek. Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny
szalunek i wype³niamy go betonem
elewacja

20 cm
20-30 cm

#Schemat murka masywnego

(1 czêœæ cementu, 1 czêœæ wapna, 3 czêœci
piasku). Beton uk³adamy 10-cm gruboœci
warstwami. Gdy zastygnie – szalunek
usuwamy; do momentu ca³kowitego
stwardnienia betonu murek zwil¿amy
wod¹. Czo³ow¹ p³aszczyznê œcianki wykañcza siê p³ytkami elewacyjnymi: kamiennymi, klinkierowymi lub betonowymi imitacjami naturalnego kamienia.

Jak klocki
W handlu dostêpne s¹ systemy tzw. suchego muru. Na system sk³adaj¹ siê betonowe kszta³tki puste w œrodku. Kszta³tki
podstawowe maj¹ d³ugoœæ ok. 70 cm, zewnêtrzn¹ p³aszczyznê o fakturze ³upanego kamienia i ró¿ne kolory $. Wygl¹daj¹
jak kilka po³¹czonych ze sob¹ cegie³.
Kszta³tki podstawowe dzieli siê na krótsze odcinki, prze³upuj¹c w
miejscu „spoin”. Dziêki temu mo¿na wykonaæ naro¿nik muru lub s³upek. Znajduj¹ce siê od spodu elemenwarstwa
tów zaczepy stabilizuj¹
ods¹czaj¹ca
œciankê. W sk³ad systemu
wchodz¹ tak¿e elementy s³u¿¹ce do przykrycia œcianki
drena¿
lub s³upka od wierzchu.
Budowa œcianki w technologii suchego muru jest
fundament
³atwa. Po zestawieniu elementów umieszcza siê w nich
prêty zbrojeniowe i ca³oœæ za¿wir
lewa od góry betonem.
Tak wykonany murek
jest bardzo trwa³y. Mo¿na go
wznieœæ nawet w pobli¿u
oczka wodnego.

$Lico suchego muru skutecznie „udaje” naturalny kamieñ (fot. Jadar)
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Jeœli chcemy podeprzeæ skarpê wy¿sz¹
ni¿ 1 m, nie powinniœmy – ze wzglêdów
estetycznych i wytrzyma³oœciowych – budowaæ jednego murka. Lepiej bêd¹ siê
prezentowa³y w kilku poziomach, ale ni¿sze. Powsta³a pomiêdzy kolejnymi piêtrami przestrzeñ nie powinna mieæ mniej ni¿
50 cm. Fundament ka¿dego piêtra powinien byæ zag³êbiony poni¿ej poziomu górnej krawêdzi ni¿szego.

Murki dŸwiêkoch³onne
W handlu dostêpne s¹ elementy
z keramzytobetonu, dziêki którym mo¿emy skutecznie odgrodziæ siê od ha³asu
zyskuj¹c jednoczeœnie miejsce dla roœlin. Kszta³tki s¹ najczêœciej prostok¹tne lub z jednej strony p³askie, a z drugiej (od strony ogrodu) pó³okr¹g³e. Maj¹ one dno, dlatego mo¿liwe jest takie
ustawienie muru, ¿e wystaj¹ce z niego
pó³okr¹g³e elementy staj¹ siê donicami
dla roœlin. S¹ te¿ systemy, w których
kszta³tki, oprócz dna, maj¹ równie¿ wyprofilowane po bokach zaczepy. Dziêki
temu mur jest bardzo stabilny. Kszta³tki
zestawia siê naprzemiennie. W powsta³ych w pustych przestrzeniach donicach
sadzi siê roœliny %.
I

Dane teleadresowe producentów oraz
przyk³adowe ceny podajemy w rubryce
Info Rynek na str. 140.

% DŸwiêkoch³onny murek z gazonów wyposa¿onych w system nawadniania roœlin (fot. Poz-Bruk)
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