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Domy jednorodzinne, czyli wiejskie cha upy i dwory prawie 

zawsze by y kryte tylko materia ami lokalnymi, czyli dost pnymi 

i tanimi. Stosowano wi c strzechy ze s omy lub trzciny, gonty 

drewniane, wióry osikowe, a czasami upki naturalne. Materia y

te by y najcz ciej „za darmo”, a na dodatek inwestorzy lub 

miejscowi pracownicy potrafili u o y  je samodzielnie. Jednak 

obecnie kryje si  nimi zaledwie oko o 5% nowych domów i to 

g ównie dlatego, e s  modne, cho  wcale nie tanie.
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Plusy i minusy pokry
naturalnych
Dachy kryte strzech , gontem lub wió-

rem maj  wiele zalet i jedn  bardzo powa -

n  wad  – s atwopalne. Mi dzy innymi to 

spowodowa o, e w ci gu ostatnich 150 lat 

wypar y je pokrycia ceramiczne oraz bla-

szane. Na dodatek w latach 50. ubieg ego 

wieku wprowadzono przepisy przeciwpo-

arowe zakazuj ce krycia dachów strzech .

Jednak ostatnio, dzi ki zastosowaniu no-

woczesnych rodków ogniochronnych oraz 

modzie na ekologi , znowu przypomniano 

sobie o ich istnieniu. Pokrycia naturalne za-

cz to wykorzystywa  nie tylko do renowa-

cji budynków zabytkowych, ale tak e we 

wspó czesnych domach jednorodzinnych. 

Architekci si gaj  po nie, gdy  uwa aj , e

wiadcz  o ich „oryginalno ci”, wi c z ró -

nym skutkiem próbuj czy  tradycj  z no-

woczesno ci . To mi dzy innymi dlatego, e

jeszcze nie tak dawno np. strzechy uznawa-

no za synonim ubóstwa, natomiast wspó -

cze nie za oznak  luksusu. Dawniej naj-

ta sze i powszechnie dost pne, dzisiaj s

jednymi z najdro szych pokry  dachowych. 

Dzieje si  tak dlatego, e uzyskanie obec-

nie dobrego surowca jest trudne, kosztowne 

i pracoch onne, a fachowców potrafi cych 

poprawnie u o y  takie pokrycia jest bar-

dzo ma o – wi c si  ceni . Jednak w domach 

ekologicznych czy rustykalnych budowa-

nych z drewna, s omy i gliny trudno o lep-

sze rozwi zanie. Wtedy przecie  nie prze-

szkadza to, e krycie dachu o powierzchni 

200 m2 trwa oko o 2 tygodni, e pokrycia te 

musz  by  do  cz sto poddawane zabiegom 

konserwacyjnym (usuwanie li ci, naprawia-

nie ubytków, impregnowanie itd.); wresz-

cie, e nadal s  to materia y palne. Przecie

w ko cu uzyskuje si  niebanalny dach, zwy-

kle atrakcyjny, a przede wszystkim pasuj -

cy do domu o okre lonym stylu. Najpierw 

do  jasny, ale z czasem szarzej cy i ciem-

niej cy pod wp ywem warunków atmosfe-

rycznych (s o ca, deszczu, mrozu), dosko-

nale wtapiaj cy si  w naturalne otoczenie. 

Poza tym, wszelkie mi kkie linie i krzywi-

zny po aci czy lukarn najlepiej wygl daj

i co wa ne, s  szczelne w a nie przy kryciu 

trzcin , gontem czy wiórem. Wa ne jednak, 

aby decyzja by a podj ta ju  na etapie wybo-

ru projektu. Wtedy bowiem mo na unikn

wielu przykrych niespodzianek, np. wska-

zane jest aby kominy by y usytuowane w 

kalenicy dachu, poniewa  wtedy naj atwiej 

je uszczelni , aby nie stosowa  okien po a-

ciowych tylko lukarny, aby dom nie by  za-

cieniony i znajdowa  si  z dala od drzew, co 

w du ym stopniu mo e ograniczy  rozwój 

grzybów i mchów, aby odleg o ci pomi dzy 

s siaduj cymi budynkami by y zwi kszone 

nawet do 16 m (ze wzgl dów przeciwpo aro-

wych); wreszcie, aby k t nachylenia dachu 

by  dostatecznie du y, bo dzi ki temu wzra-

sta trwa o  dachu. Ciekawostk  mo e by

to, e przy pokryciach naturalnych nie wy-

konuje si  prawie adnych obróbek blachar-

skich (czasami konieczne s  przy kominach 

lub oknach dachowych) oraz zwykle nie sto-

suje si  rynien.      

Strzechy     
Dawniej by y wykonywane g ównie ze s o-

my, ale obecnie najcz ciej z trzciny. Przede 

wszystkim dlatego, e dzi  ju  nikt nie ci-

na zbo a sierpem lub kos , tylko kombaj-

nem, który powoduje amanie d be  s o-

my i ich nieprzydatno  do krycia dachów. 

Poza tym w ciasno u o onej trzcinie nie ma 

nic, co mog oby zainteresowa  ptaki, gryzo-

nie czy owady. Natomiast s oma i przypad-

kowo pozostawione w niej ziarna czasami 

przyci ga y niepo danych go ci. Strzecha 

uk adana z wi zek jednorocznej trzciny 

d ugo ci 120–200 cm to pokrycie szczel-

ne oraz o bardzo dobrej izolacyjno ci ter-

micznej i akustycznej. Zwykle ma grubo

od 25 do 40 cm (czasami wi cej), a to ozna-

cza, e wspó czynnik przenikania ciep a U

wynosi 0,17–0,27 W/(m2·K). Zatem tego ro-

dzaju pokrycia mog  by  stosowane w do-

mach energooszcz dnych, a po zwi ksze-

Krycie dachu strzech

to skomplikowana praca 

wymagaj ca sporych 

umiej tno ci i do wiadczenia

Na dachach wykonanych 

z materia ów palnych 

konieczne jest 

zamontowanie instalacji 

odgromowej!

”

”

Dach kryty trzcin  doskonale pasuje do budynków stylizowanych na wiejskie chaty
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niu grubo ci lub zastosowaniu wewn trznej 

warstwy we ny mineralnej nawet w do-

mach pasywnych. Zreszt  we n  mineral-

n  przynajmniej grubo ci 5 cm i tak zaleca 

si  uk ada  mi dzy krokwiami ze wzgl -

dów przeciwpo arowych. Oprócz palno ci 

pewn  wad  pokrycia z trzciny jest stosun-

kowo du y ci ar pokrycia, czasami prze-

kraczaj cy nawet 80 kg/m2. Powoduje to, e

konstrukcja wi by dachowej musi by  na-

prawd  solidna, a wi c stosunkowo kosz-

towna. Strzechy najlepiej sprawdzaj  si  na 

dachach stromych, czyli o k cie nachylenia 

powy ej 45° (zalecane 50–55°), cho  na lu-

karnach dopuszcza si  spadki rz du 28–30°. 

Przy takim nachyleniu dachów woda szyb-

ciej sp ywa i wnika w trzcin  najwy ej na 

2–3 cm. Dzi ki temu pokrycie szybko wy-

sycha i w konsekwencji jest trwa e. Dobrze 

u o one i w a ciwie piel gnowane mo e

przetrwa  nawet 100 lat (zwykle 50–80 lat). 

Warunek jest tylko taki, e prac  musi wy-

kona  do wiadczony fachowiec. Szczególnie 

trudne jest bowiem skuteczne uszczelnienie 

kalenicy. W tym miejscu stosuje si  nie tyl-

ko trzcin , ale i wi zki wrzosu, p aty dar-

ni, drewniane koz y, a nawet elementy cera-

miczne lub miedziane podobne do g siorów 

dachowych. Innym trudnym miejscem s

kosze dachowe, w których grubo  pokrycia 

nale y zwi kszy  o po ow .

Gonty drewniane
To rodzaj szlachetnego pokrycia dawniej 

wyró niaj cego szlachecki dwór od wiej-

skiej chaty. Do dzisiaj bardzo popularne 

i charakterystyczne w domach góralskich. 

Gonty to po prostu deseczki d ugo ci oko-

o 40 cm i szeroko ci 6–10 cm. Wykonuje 

si  je z ró nych gatunków drewna, ale naj-

lepsze, czyli najtrwalsze, s  z jod y górskiej 

oraz modrzewia. Równie dobre, lecz dro -

sze s  gonty z d bu lub cedru czerwone-

go, a gorsze, cho  ta sze ze wierku, topo-

li, sosny. Rozró nia si  dwa rodzaje gontów, 

tzw. upany oraz ci ty. upane s  lepsze, po-

niewa  powstaj  z promieni cie rozszcze-

pianego kloca drewna. Dzi ki temu w ók-

na drewna na powierzchni deszczu ek nie 

s  uszkodzone. Gont jest wprawdzie nierów-

ny, ale b yszcz cy, ma o nasi kliwy i bar-

dzo odporny na warunki atmosferyczne. O 

wiele gorsze s  gonty ci te, czyli wykonywa-

ne maszynowo. atwo je pozna  po równej, 

ale matowej powierzchni, która jest w o wie-

le wi kszym stopniu nasi kliwa i bardziej 

nara ona na korozj  biologiczn . Tak e na 

paczenie i p kanie deszczu ek, a w konse-

kwencji rozszczelnienie pokrycia. Trwa o

takich gontów jest o wiele ni sza od u-

panych, chyba e zabezpieczy si  je przez 

kosztowne impregnowanie (wymagane po-

wtarzanie co kilka lat). Gonty o przekroju 

klinowym, wzd u  grubszego brzegu cz sto 

maj  wyprofilowan  bruzd . W ten sposób 

mo e by  realizowane po czenie na pió-

ro i wpust, które zwykle zapewnia wi ksz

szczelno  i sztywno  pokrycia. Gonty za-

leca si  uk ada  na dachach stromych o k -

cie nachylenia powy ej 45°. Wtedy stosu-

je si  jedynie dwie warstwy, natomiast przy 
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 Grube pokrycie z trzciny na stromym dachu to rozwi zanie bardzo efektywne: szczelne, ciche i ciep e

Dachy kryte drewnianym gontem wywodz  si  ze wspania ej tradycji architektonicznej dworów szlacheckich i góralskich chat

 Gont upany, czyli darty oraz ci ty i frezowany 

do czenia na pióro i wpust
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mniejszych spadkach (poni ej 38°) koniecz-

ne jest uk adanie trzech warstw gontów. 

Na lukarnach dopuszcza si  nawet nachy-

lenie rz du 14–18°, ale pod warunkiem do-

datkowego uszczelnienia pap  asfaltow .

Pokrycia te zalicza si  do lekkich, poniewa

wa  jedynie 15–30 kg/m2. Dobrze u o o-

ne i odpowiednio konserwowane mo e prze-

trwa  nawet 50–70 lat. 

Wióry osikowe
Pokrycia z wiórów drewnianych znane i sto-

sowane s  od dawna, ale w domach miesz-

kalnych zazwyczaj przegrywa y konku-

rencj  ze strzech  lub gontem. Od strzechy 

by y dro sze i bardziej pracoch onne, a od 

gontów mniej trwa e i nie tak eleganckie. 

Natomiast obecnie stosowane s  ch tnie, po-

niewa  przy bardzo wysokich cenach po-

kry  z trzciny i gontu s  od nich ta sze. Po 

prostu wytwarzanie (struganie) wiórów nie 

jest zbyt skomplikowane i nie wymaga u y-

wania grubych (czyli drogich) k ód drew-

na. Wióry to cienkie p aty drewna grubo ci 

4–5 mm, szeroko ci 8–11 cm i d ugo ci oko-

o 35 cm. Najlepsze wytwarza si  z mi k-

kiego i jeszcze mokrego drewna osikowego, 

które jest do  odporne na szkodniki (dzi -

ki specyficznemu zapachowi) i nie wch a-

nia zbyt du o wody nawet po wyschni ciu. 

Wióry uk ada si  na zak adk  w warstwach 

od 5 do 11 (najcz ciej 9 warstw), co daje 

do  lekkie pokrycie grubo ci oko o 5 cm 

o masie oko o 18 kg/m2. Liczba warstw za-

le y oczywi cie od k ta nachylenia dachu 

– im jest wi kszy (powy ej 45°), tym mniej 

warstw jest potrzebnych. Ale trzeba pami -

ta , e mo na nimi kry  dachy o nachyleniu 

nawet 30° (na lukarnach dopuszczalne 20°). 

Trwa o  dobrze u o onego pokrycia wynosi 

oko o 40 lat, ale pod warunkiem e budynek 

nie jest zacieniony, a na dachu nie zbieraj

si  li cie, bo wtedy mo e nie przetrwa  na-

wet 15 lat. Po roku od u o enia dachu wska-

zane jest impregnowanie wiórów rodkiem 

ogniochronnym, a po dwóch latach prepara-

tem grzybobójczym.

upki naturalne
To bardzo atrakcyjne i trwa e pokrycie po-

dobne nieco do dachówek karpiówek. 

Jednak wykonuje si  je z p ytek natural-

nego kamienia w wyniku poci cia blo-

ków ska  osadowych, nast pnie rozwar-

stwienia ich na uski grubo ci oko o 5 mm, 

wielko ci od 20 × 20 cm do 30 × 60 cm 

i wywiercenia otworu (pod gwó d ). To 

bardzo eleganckie pokrycie zwykle ma ko-

lor grafitowy, zielonkawy lub w odcieniach 

br zu. Jest niepalne, odporne na korozj  bio-

logiczn  i zmienne warunki atmosferycz-

ne. Poza tym, dzi ki niewielkim wymiarom 

p ytek, nadaje si  do krycia dachów o skom-

plikowanych kszta tach. Wymagany k t na-

chylenia dachu to co najmniej 30° zalecany 

przy uk adaniu wzoru oktagonalnego oraz 

prostok tnego i nie mniej ni  25° dla wzoru 

ukowego lub uskowego. Trwa o  dobrze 

wykonanego pokrycia szacowana jest na kil-

kaset lat i to bez wykonywania uci liwych 

zabiegów konserwacyjnych. Natomiast man-

kamentami jest bardzo wysoka cena, du a

pracoch onno  oraz konieczno  zatrud-

nienia do wiadczonego fachowca, a tak-

e do  znaczny ci ar pokrycia wynosz cy 

oko o 40 kg/m2.
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 Dach kryty wiórami osikowymi dobrze uzupe nia domy ekologiczne wykonywane z gliny i s omy

 Uk adanie wielowarstwowego poszycia 

z wiórów osikowych

Dach kryty upkiem naturalnym jest 

nie tylko elegancki i trwa y, ale 

przede wszystkim niepalny jako 

jedyne z naturalnych pokry

ekologicznych 


