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Mo¿na s¹dziæ, ¿e zrobienie murka
podtrzymuj¹cego skarpê to nic

trudnego. Ale jeœli wykonamy go niepra-
wid³owo, napór ziemi spowoduje, i¿ mu-
rek siê przewróci. A niewysokie nasypy
mo¿na umocniæ te¿ w inny sposób.

Wed³ug w³asnego pomys³u
W przypadku niewielkiej górki naj-

prostsze jest ob³o¿enie kamieniami �.
Wtedy ziemia nie bêdzie siê zsuwa³a
z niego i sp³ywa³a w trakcie podlewania.
Ponadto s¹siedztwo kamieni to idealne
miejsce dla roœlin skalnych.

Mo¿emy u¿yæ kamieni polnych lub
kupiæ odpady kamienne w centrum
ogrodniczym. W tym drugim przypadku
najbardziej naturalnie bêdzie wygl¹da³
piaskowiec i wapieñ. Ale wykorzystuje
te¿ granit i marmur – wa¿ne, aby po-
wierzchnia kamieni nie by³a g³adka i wy-
gl¹da³a jak najbardziej naturalnie.

Najpierw na zboczu uk³adamy du¿e
kamienie, potem miejsca pomiêdzy nimi
wype³niamy mniejszymi. Nie stosujemy

ca³kiem ma³ych kamieni i ¿wiru, gdy¿ nie
utrzymaj¹ siê na nasypie. Uwaga: kamie-
nie mocno wciskamy w ziemiê, aby do-
brze siê trzyma³y. Pomiêdzy nimi trzeba
pozostawiæ miejsce na roœliny. Powinny
to byæ niedu¿e przestrzenie, ale stosunko-
wo gêsto rozmieszczone. Z czasem hodo-
wane tu roœliny zakryj¹ kamienie, a ich
korzenie dobrze umocni¹ skarpê.

Z du¿ych, p³askich kamieni mo¿na
te¿ zbudowaæ suchy murek �. Suchy
dlatego, ¿e nie muruje siê go na zaprawê.
Taka œcianka mo¿e mieæ wysokoœæ naj-
wy¿ej 80 cm, wy¿sza nie bêdzie stabilna.
Najkorzystniejsza gruboœæ to taka, która
odpowiada ok. 1/3 wysokoœci. Murek
musi byæ nachylony w kierunku skarpy.
Wierzchnia warstwa kamieni powinna
byæ odchylona od pionu o ok. 15 cm.
Murek musi byæ wy¿szy o kilka centy-
metrów 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%. 
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Nie trzeba mieszkaæ
w górach, aby teren na-
szego ogrodu by³ zró¿ni-
cowany. Zamiast wywoziæ
usuwan¹ z wykopów pod
budowê domu ziemiê
i p³aciæ za to, mo¿na
usypaæ z niej skarpy.
Umocnione murkami
oporowymi i obsadzone
roœlinami, bêd¹ ozdob¹
posesji.

U m o c n i e n i e  s k a r p y
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Szczególnie przydatny bêdzie kamieñ
³amany, czyli odpady kamienne. Poszcze-
gólne elementy musz¹ byæ p³askie i po-
winny mieæ kszta³t zbli¿ony do prostok¹-
ta. Ich wielkoœæ mo¿e byæ ró¿na. U pod-
nó¿a skarpy trzeba wykopaæ rowek o g³ê-
bokoœci ok. 20 cm i szerokoœci odpowia-
daj¹cej posiadanym kamieniom. Jeœli zie-
mia jest s³abo przepuszczalna, musimy
zrobiæ drena¿. W tym celu dno wysypuje-
my ok. 10-centymetrow¹ warstw¹ grube-
go ¿wiru – wtedy, oczywiœcie, wykopany
rowek musi byæ g³êbszy; ok. 30 cm. Dre-
na¿ jest te¿ potrzebny z ty³u murka, po-
miêdzy nim a skarp¹. Nie stosujemy go,
jeœli w murku chcemy posadziæ roœliny. 

Budowê murka zaczynamy od u³o¿e-
nia pierwszej warstwy materia³u. Wybie-
ramy najwiêksze kamienie, mo¿emy te¿
u³o¿yæ bloczki betonowe. Nastêpne war-
stwy uk³adamy staraj¹c siê zachowaæ mi-
jankowy uk³ad spoin – tak jak przy trady-
cyjnym murowaniu. Poniewa¿ kamienie
maj¹ ró¿n¹ wielkoœæ, z jednym du¿ym
mo¿e s¹siadowaæ kilka mniejszych, u³o-
¿onych jeden na drugim, po to aby uzy-
skaæ ten sam poziom. W co drugiej lub co
trzeciej warstwie kamieni – zale¿y to od
ich gruboœci – nale¿y umieszczaæ tzw. kot-
wy – d³ugie i w¹skie kamienie, uk³adane
w poprzek, tak ¿e ich koñce wbijaj¹ siê
w skarpê. Murek o takiej konstrukcji nie
wymaga spoiwa pomiêdzy kamieniami.
Jeœli jednak chcemy, aby porasta³y go ro-
œliny, musimy stworzyæ im odpowiednie
warunki. Kamienie spaja siê „zapraw¹”
wykonan¹ z bardzo dok³adnie wymiesza-

nej gliny z torfem i wod¹. Spoiwo musi
byæ wilgotne, ale nie mokre. Sama spoina
powinna mieæ gruboœæ ok. 2 cm. W wy-
branym miejscu, na spoinie k³adziemy sa-
dzonkê. Jej korzenie nie mog¹ byæ zagiê-
te, a czêœæ zielona musi w ca³oœci znaleŸæ
siê poza licem murka. Nastêpnie na ko-
rzeniach uk³adamy drug¹, równie cienk¹
warstwê spoiwa i ca³oœæ przyciskamy ka-
mieniem z kolejnego rzêdu. Aby w ci¹gu
kilku lat roœliny pokry³y ca³y murek, wy-
starczy ok. 6 sadzonek na 1 m2.  I tu istot-
na uwaga. Taka œcianka, z racji swojego
nachylenia i materia³u, z jakiego zosta³a
wykonana (dobrze akumuluj¹cego cie-
p³o), jest szczególnie nara¿ona na dzia³a-
nie s³oñca. Zbyt du¿a temperatura spowo-
duje, ¿e zaprawa wysychaj¹c wykruszy
siê, a roœliny uschn¹. Dlatego murek po-
winien byæ tak usytuowany, aby jego
front by³ wystawiony na stronê po³udnio-
wo-wschodni¹ lub po³udniowo-zachod-
ni¹.

Z kolei z betonu mo¿emy zrobiæ mu-
rek masywny �. Nie powinien byæ zbyt
wysoki, aby napieraj¹ca z du¿¹ si³¹ ziemia
nie przewróci³a go. Choæ jego konstrukcja
pozwala na wybudowanie œcianki wy¿szej
ni¿ 80 cm, to jednak z estetycznego punk-
tu widzenia nie jest to korzystne.

K¹t nachylenia murka betonowego
powinien byæ zbli¿ony do „suchego”.
Zbrojenie zwiêkszy wytrzyma³oœæ kon-
strukcji. Aby murek by³ trwa³y, niezbêd-
ne jest wykonanie u jego podstawy i od
strony skarpy drena¿u z rurek oraz zaizo-
lowanie miejsc, w których beton styka siê

z ziemi¹ – pap¹. Budowê zaczynamy od
wykopania rowka na ³awê fundamentow¹.
Musi byæ ona dok³adnie i trwale po³¹czo-
na z murkiem. Po wykonaniu fundamen-
tu robimy obustronny szalunek – trzeba
mieæ mo¿liwoœæ ³atwego usuniêcia go od
strony skarpy. Nastêpnie wype³niamy go
betonem (1 czêœæ cementu, 1 czêœæ wapna,
3 czêœci piasku), uk³adaj¹c go warstwami
o gruboœci ok. 10 cm. Gdy beton zastyg-
nie, szalunek usuwamy. Do momentu ca³-
kowitego stwardnienia betonu murek
musimy zwil¿aæ wod¹. Czo³ow¹ p³asz-
czyznê œcianki mo¿emy pozostawiæ nie-
wykoñczon¹, jeœli planujemy obsadzenie
jej zwisaj¹cymi roœlinami. Jednak najczê-
œciej powierzchniê wykañcza siê p³ytkami
kamiennymi, klinkierowymi lub betono-
wymi, imituj¹cymi naturalny kamieñ.

P³yty i kratki, palisady
Niewysokie skarpy umacniamy np.

p³ytami betonowymi. Jeœli wykonamy je
samodzielnie, mo¿emy ich powierzchniê
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� Niewielk¹ górkê najlepiej ob³o¿yæ kamieniami (fot. archiwum)

� Basen okolony skarp¹ podtrzymywan¹
przez suchy mur z p³yt kamiennych
(fot. Juex Garden)

� Schemat murka masywnego

zwieñczenie murka

ok³adzina grunt
rodzimy

warstwa
wodoszczelna

beton

drena¿

fundament

spoiwo

kotwa

drena¿

¿elbet

odprowadzenie
wody
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licow¹ ozdobiæ polnymi kamieniami, wci-
skanymi w plastyczny jeszcze beton. Wy-
konanie p³yt jest ³atwe. Na wyrównanym
kawa³ku go³ej ziemi ustawiamy na sztorc
cztery deski w kszta³t prostok¹ta i mocu-
jemy je do pod³o¿a ko³kami. Przestrzeñ
wewn¹trz dzielimy, równie¿ deskami, na
kilka kwadratowych kasetonów. Najlepiej
robiæ p³yty o d³ugoœci boku ok. 50 cm
i gruboœci maksimum 10 cm. Kasetony
wype³niamy betonem przygotowanym
w proporcjach takich, jak w przypadku
budowy masywnego murka. Dobrze jest
dodaæ zbrojenie, aby zwiêkszyæ wytrzy-
ma³oœæ p³yty.

W handlu s¹ gotowe p³yty betonowe,
przeznaczone do robienia œcie¿ek, a nada-
j¹ce siê równie¿ do podtrzymania nasypu.
Ich wymiary to kwadrat o boku ok. 40 cm.
Produkowane s¹ jako szare lub z betonu
barwionego w masie na ró¿ne kolory.
Strona licowa mo¿e imitowaæ kilka po³¹-
czonych ze sob¹ mniejszych elementów,
lub np. kostkê kamienn¹ �.

P³yty trzeba ustawiaæ na styk. Musz¹
byæ nachylone w kierunku skarpy. Rów-
nie¿ w tym przypadku teren ponad nimi
powinien znajdowaæ siê nieco poni¿ej
górnej krawêdzi p³yt.

Innym sposobem umocnienia niskie-
go nasypu s¹ kratki i p³yty a¿urowe. Sto-
suje siê elementy takie, jak do wykonywa-
nia obsianych traw¹ œcie¿ek. Kratki s¹
produkowane z wytrzyma³ego na nacisk
tworzywa sztucznego. P³yty a¿urowe –
z betonu lub klinkieru �. Elementy mu-

sz¹ byæ nachylone w kierunku skarpy.
W otworach sadzimy roœliny skalne lub
siejemy trawê.

Inaczej umacnia siê nasypy palisada-
mi (z drewna lub betonu), bowiem musz¹
byæ one ustawione pionowo.

Elementy drewniane przeznaczone
do podtrzymywania skarp maj¹ wyso-
koœæ od 50 cm do ponad 1 m �. Wy¿sze
sprzedawane s¹ w postaci kompletów po-
jedynczych s³upków zaostrzonych u do-
³u, ni¿sze zaœ jako segmenty po³¹czone
od „lewej” strony taœm¹. Drewno musi
byæ impregnowane ciœnieniowo. Ale
i tak pomiêdzy palisad¹ a ziemi¹ powin-
niœmy umieœciæ izolacjê przeciwwodn¹
z grubej folii ogrodniczej.  Palisady be-
tonowe wykonuje siê ze s³upków, które
maj¹ wysokoœæ 40-130 cm. Ich przekrój
poprzeczny mo¿e byæ okr¹g³y, kwadrato-
wy, prostok¹tny, trójk¹tny. Produkowa-
ne s¹ elementy o przekroju ko³a z jedno-
stronnym podciêciem w kszta³cie pó³-
ksiê¿yca oraz s³upki o przekroju kwadra-
tu z obustronnym podciêciem, pasuj¹ce
do okr¹g³ych �. Zestawiaj¹c je zyskuje-
my niemal lity murek. Wsród bogatej pa-
lety kolorów s¹ te¿ takie, które maj¹ bar-
wy kostki brukowej. Dziêki temu mo¿na
przy skarpach zrobiæ œcie¿ki pasuj¹ce do
palisad. Poniewa¿ s³upki s¹ ca³kowicie
odporne na wodê, mo¿emy wykonywaæ
z nich równie¿ wewnêtrzne obrze¿a sta-
wów i np. progi kaskad �.

Murek z gotowych elemen-
tów
W handlu znajduje siê spory asorty-

ment donic, zwanych gazonami oraz sys-
temy tzw. suchych murków. Z pierwszych
mo¿emy zrobiæ równie¿ mur o w³aœciwo-
œciach dŸwiêkoch³onnych, z drugich zaœ
ogrodzenie posesji.

Gazony s¹ produkowane z betonu
i keramzytobetonu. Te pierwsze mog¹
mieæ ró¿ne kolory: oczywiœcie szary,
a oprócz tego np. br¹zowy, oliwkowy i kil-
ka odcieni czerwonego. Do wznoszenia
pionowych murków nadaj¹ siê przede
wszystkim gazony prostok¹tne. Mo¿na je
zestawiaæ œciœle, lub pozostawiaj¹c pomiê-
dzy poszczególnymi elementami prze-
œwit. Murek podtrzymuj¹cy skarpê wyko-
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� P³ytami betonowymi przeznaczonymi do
wykonywania nawierzchni mo¿na te¿ podtrzy-
maæ skarpê (fot. Bruk – Bet)

� P³yty a¿urowe pozwalaj¹ na posadzenie
w nich roœlin (fot. Kombud)

� Palisada z drewnianych ko³ków
(fot. Gartenholz Hadryœ)

� Z odpowiednio wyprofilowanych elementów
powstaje niemal lity mur (fot. Jadar)

� Z betonowych palisad mo¿na zrobiæ obrze-
¿e oczka wodnego (fot. Jadar)



nujemy ustawiaj¹c kolejne rzêdy donic
z przesuniêciem w kierunku nasypu 	.
Wielu producentów tak konstruuje swoje
gazony, ¿e du¿y element mo¿na prze³a-
maæ uzyskuj¹c w ten sposób dwa mniej-
sze. Pozwala to nie tylko zminimalizowaæ
odpady, ale te¿ wykonywaæ linie zaokr¹-
glone.

Inny rodzaj kszta³tek ma wyprofilo-
wane z ty³u elementu zaczepy i czêœciowo
wype³nione dno – zajmuje ono ok. 1/3 po-
wierzchni elementu. £¹czy siê je naprze-
miennie 
. Nastêpnie wype³nia siê je zie-
mi¹ i sadzi roœliny. Producent oferuje
równie¿ tzw. kropelkowy system nawad-
niania, polegaj¹cy na umieszczeniu
w górnym rzêdzie na ca³ej d³ugoœci mur-
ka wê¿a ciœnieniowego z zaworem kropel-
kowym, od którego s¹ prowadzone do po-
szczególnych pionów donic grube sznur-
ki – knoty, po których sp³ywa woda.

Z kolei z gazonów o kszta³cie ko³a
i ko³a z podciêciem mo¿na ustawiaæ na-
wet bardzo skomplikowane kompozycje,
rozbudowane w poziomie i w pionie.

Suche murki polegaj¹ na ³¹czeniu
bez zaprawy murarskiej elementów beto-
nowych �. Kszta³tki podstawowe maj¹
d³ugoœæ ok. 70 cm i wygl¹daj¹ jak kilka
po³¹czonych ze sob¹ cegie³. £atwo po-
dzieliæ je na krótsze odcinki, prze³upuj¹c
w miejscu „spoin”, dziêki czemu mo¿na
wykonaæ np. s³upek ogrodzeniowy.
W tym przypadku niezbêdne jest zbroje-
nie w postaci czterech prêtów umieszczo-
nych w naro¿nikach s³upka �. Znajduj¹-
ce siê od spodu elementów zaczepy stabi-
lizuj¹ wznoszony murek. Chropowata po-
wierzchnia boczna wygl¹da jak naturalny
kamieñ, dziêki czemu nie ma potrzeby

dodatkowego jej wykañczania. System
oferuje równie¿ pasuj¹ce do kwadrato-
wych s³upków tzw. czapki.

Pamiêtajmy
Jeœli chcemy podeprzeæ skarpê wy¿-

sz¹ ni¿ 1 m, nie  powinniœmy – ze wzglê-
dów 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 szerokoœci. Fundament
ka¿dego piêtra powinien byæ zag³êbiony
poni¿ej poziomu górnej krawêdzi ni¿-
szego.

O ile tylko technologia wykonania na
to pozwala, murek powinien byæ nachylo-
ny w kierunku skarpy. Jeœli bêdzie piono-
wy, napieraj¹ca ziemia mo¿e go przewró-
ciæ. 

Dobrze jest u podnó¿a murka u³o¿yæ
opaskê o szerokoœci ok. 10 cm – najlepiej
jeœli bêdzie to taki sam materia³, z jakiego
zosta³ wzniesiony murek. Opaska pozwo-
li na podjechanie kosiark¹.

Wybieraj¹c materia³ i technologiê wy-
konania murka, nale¿y uwzglêdniæ wy-
gl¹d innych elementów tzw. ma³ej archi-
tektury ogrodowej. Musz¹ one ze sob¹
wspó³graæ. Istotny jest te¿ styl ogrodu.
W uporz¹dkowanym, starannie wypielê-
gnowanym ogrodzie dobrze wygl¹da mu-
rek ob³o¿ony klinkierem, ale nie górka
umocniona kamieniami.

Gdy wiemy ju¿, jak powinny wygl¹-
daæ murki w naszym ogrodzie, trzeba
przeanalizowaæ koszty.                          �

Informacje o cenach materia³ów i ich
producentach podajemy w rubryce Info ry-
nek.
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	 Mur z gazonów nachylony w kierunku skar-
py (fot. Libet)


 Mur z gazonów wyposa¿onych w system nawadniania (fot. Poz – Bruk)

� Suchy mur podtrzymuj¹cy skarpê (fot. Jadar)

� Schemat ogrodzenia w konstrukcji suchego
muru (fot. Gigam – Bis)


