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Dokumentoj preparitaj de Pierre Grollemund
por la parolrondo de SAT-Amikaro de 13/01/2023

DOK 1 : Kio estas LOMO ?
Jen kontribuo de ĉeĥa inĝeniero Jan WERNER pri konstrado el tero.
Tiu artikolo aperis en la revuo JAR-KOLEKTO de TAKE  en 2012
Microsoft Word - JK-2012 kun korektoj V18a.doc (free.fr)

Tero, teraĵo, grundo, argilo, lomo

En  la  Jarlibro  de  TAKE  2011  aperis  la  artikolo  de  Đorđe  Obradović:  Tera
domkonstruado. 

La  determina  adjektiva  epiteto  „tera“  estas  por  laika*  leganto  supozeble
komprenebla.  *  « laika »  =  ne-fakulo,  ne-specialisto. Sed  por  konstrufakulo  ĝi  levas
demandon, ĉu tera domkonstruado kaj  tera konstruado estas nocie parencaj. La
radikon  "ter"  mi  aplikis  por  maŝinoj,  kiuj  helpas  manipuli  ter-substancon  ĉe  ajna
konstruado, plej ofte ĉe inĝenieraj konstruaĵoj: ŝoseoj, fervojoj, val-digoj, reguligado
de riverfluoj, ebenigado de tereno k. s.  1 Tiel estas manipulata materialo, kiun oni
povas laŭ PIV nomi ter/o I-1: La solida, firma supraĵo, kiu portas homojn, bestojn kaj
konstruaĵojn.  Tero  do  estas  la  esenca  materialo  de  la  talusa  korpo  sub  ŝosea
veturejo  kaj  fervoja  trako,  de  ŝutitaj  val-digoj,  firmigitaj  river-bordoj,  ofte  kontraŭ-
inundaj talusoj. k. s. 

Por konstrui domojn el nebakita tera materialo ne taŭgas kiu ajn tero, sed teraĵo
speciala, foje trovata rekte en la naturo, foje artefarite alĝustigata. La nomo «ter(aĵ)o»
por la materialo de domkonstruoj ne konvenas pro sia ĝeneraleco. Ni elnombru kaj
prijuĝu unue la anglajn nomojn por diversaj teraĵoj (PIV: teraĵo – amaso da elfosita
kaj transportita tero) laŭ la vortaro de J. C. Wells (1969, 1986):

clay = argilo. Tiu „ekvacio“ miaopinie pravas, ni respektu ĝin. Sed argilo ne
estas la sola substanco de teraĵo por domkonstruado. Marĝene mi notas, ke en la
angla faka leksiko ekzistas adjektivo  argillaceous, kiu aludas la esperantan argilon.
Tiu devenas el la latina argilla, veninta al Romio el la greka αργιλλος. La sama radiko
estas trovebla ankaŭ en aliaj latinidaj lingvoj, inkluzive de la franca: argile. 

earth =  tero;  grundo; (el.  )  terkonekto.  Evidente  temas  pri  la  esperanta
ĝenerala  tero, kiu funkcias kiel genra termino, do superordita termino. Traduki ĝin
per grundo mi ne rekomendas. 

1Jan Werner: Medite pri terlaboraj maŝinoj en „Terminologiaj konsideroj“, KAVA-PECH 2004.

http://take.esperanto.free.fr/JK-2012/Jarkolekto%202012.pdf
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ground =  tero,  grundo;  bazo;  fono;  tereno.  La  prava  ekvivalento  estas
grundo, ne tero. Oni povas konsenti kun la kvin signifoj de grundo, registritaj en PIV
(2005). 

loam = (grasa, huma) grundo; argilo. J. C. Wells en la jaro 1969 ne sciis, ke 
en Esperanto aperos faka nomo lomo, bezonta ekzemple de geologoj (d-ro Josef 
Kavka), sed ne nur de ili. Verdire, la termino lomo devenas de la angla loam kaj 
ankaŭ de la germana Lehm. 

En la germana faka literaturo aperas:

Lehmstampfbau – konstruaĵo el batita lomo. 

Lehmstampfwand – vando (muro) el batita lomo. 

ausgefachte Lehmwand – trabfaka vando kun lomplenigo. 

Konataj estas verkoj de W. Faŭth (Der praktische Lehmbaŭ; Wiesbaden 1948) 
kaj F. Volhard (Leichtlehmbaŭ. Alter Baŭstoff – neŭe Technik; Karlsruhe 1983). 

soil = grundo. Tiun ĉi anglan nomon mi komprenas kiel iom superorditan al la
esperanta grundo, ĝi  nocie kovras ankaŭ teron kiel  ter-substancon ĉe terenaj ter-
laboroj, ĉe fundamentado de konstruaĵoj inkluzive de la inĝenieraj: ŝoseoj, fervojoj,
digoj, terena prilaborado. 

top soil =  humtero,  germane  Bodenkrume aŭ  Ackerboden,  france  humus.
Temas pri la plej supra ter-tavolo2, en kiu konsiderinda parto de la kulturebla tavolo
konsistas  el  humo.  Humo estas  kompleksa  miksaĵo  de  organikaj  substancoj,
devenantaj el la malkomponiĝo de mortaj, precipe vegetaĵaj organismoj en grundo. 

El  la sondado, kiel  nomi la domkonstruan nebakitan ter-substancon, venkas
lomo,  lomo kiel  materialo lima inter loza rokaĵo kaj humtero, laŭ la vidpunkto de
grajneco inter argilo kaj sablo. Stabileco de la ter-materialo estas ofte subtenata per
fibraj komponentoj, iam nur organikaj (glumoj, tranĉita pajlo, lina stupo, ŝafa lano),
nuntempe ankaŭ per komponentoj plastaj sintezaj. 

Mi konfesas, ke mi konatiĝis kun lom-konstruado en la 1990-aj jaroj, kiam mi
kunlaboris ĉe tiutema eksperimentado en la Arĥitektura fakultato de VUT en Brno.
En stud-libro pri surtera konstruado por studentoj en la kvara semestro mi kompilis
ĉapitron strukturitan tiel ĉi:

1. Lomo – konstrua materialo

2. Fundamentado de lom-domoj

3. Izolado kontraŭ grunda humido

4. Masonaĵo de subtera etaĝo kaj de soklo

2Laŭ PIV 2: Humo – la plej supra, nigra aŭ bruna tavolo de grundo, tre riĉa je humo (PIV 1)



SAT-AMIKARO  / Babil-rondoj    

DOK 2 : Maria multe vojaĝis kaj rigardis
Maria Moglia estas sekretariino en sindikato de konstruaj entreprenoj

Tiu artikolo aperis en la revuo JAR-KOLEKTO de TAKE  en 201 »

Microsoft Word - Jarkolekto 13.doc (free.fr)  « ses monatoj sur tri kontinentoj » 
Tiel, venis nature al ŝi la ideo vojaĝi kaj iri renkonte al alilandaj konstruistoj. Profitante 6 
monatojn da senpagaj ferioj, ŝi povis viziti landojn de 3 kontinentoj, Sud-Ameriko 
(Arĝentinio, Brazilo) , Afriko (Malio, Kamerunio) kaj Azio (Nepalo, Vjet-Namo) De kie, ŝi 
raportis multajn fotojn.

Poste, Maria Moglia vojaĝis al Afriko, unue en Kamerunio. 

En Garua, ŝi observis viron kiu fabrikis adobojn tre rapide, uzante lignan muldilon : Prepari
mane bulon da  banko  ( vidu poste), enpremi ĝin en la muldilon, glatigi la surfacon, zorge
senmuldigi :

1/  unu  briko  per  minuto !  La
materialo,  nomata  « banko »
konsistas  el  miksaĵo  de  argilo,
pajlo  kaj  akvo.  Internacie  uzata
materialo !

En  apuda  vilaĝo,  tre  malriĉa,  la
loĝantoj  kutimas  uzi  la  saman
materialon  por  konstrui  sian
domon, kaj poste plu bonteni ĝin. 

2/    Sur malpeza kaj simplega ĉarpentaĵo, ili
ligas  pajlon  kiel  tegmentan  tegaĵon.  Mi
supozas, ke la loĝanto de tiu dometo uzas ne
pajlon,  sed  kulmojn (tigojn  de  cerealoj.  Vidu
PIV)  Ĉio estas vegetala, inkluzive de la ligiloj !
Feliĉe ke malriĉuloj, kiuj vivas en la kamparo,
disponas pri naturaj materialoj !

Brikegoj el «  banko »  →

http://take.esperanto.free.fr/JK-2013/Jarkolekto%202013.pdf
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DOK 3 : Masoni per brikoj sekigitaj per suno
Vere efika kaj ekologiisma : Afrikanoj denove konstruas domojn el adoboj (brikoj sekigitaj ĉe 
suno) per la antikva metodo « Nubiana volbo » Materialo senkosta, provizado de laboro al 
junuloj, konservado de kultura heredaĵo, bona protektado kontraŭ la varmego (male al 
ondumita lado)

Tiu artikolo aperis en la revuo KONSTRUADO de TAKE  en 2018
http://take.esperanto.free.fr/Konstruado-kajero/Konstruado%20k2018p.pdf 

BURKINA FASO: Kiel plimulto de sub-saharaj regionoj, Burkina faso estas trafita de loĝ-
problemaro, pro kio milionoj da familioj dronas en senelireja cirklo de malriĉeco.

Bildo 5: Laboristoj fabrikas brikojn el banko (adobojn) per 
muldiloj. (Segenega, en Burkina Faso) 

 MUNTADO DE VOLBOJ: La lertecon de masonistoj 
oni povas vidi, kiam ili muntas volbojn, brikon post 
briko, sen apoga strukturo (kiel ligna ŝelaĵo) kvankam
tian rimedon ili
kapablas uzi ! 

Bildo 7 Volbo-muntado en Benino: 

Brikoj estas gluitaj per tera mortero laŭ sinsekvaj paŝoj tiel,
ke ĉiu briko apogas sin sur la apuda vico. Observu la
kliniĝon de la vicoj. .

Bildo 8: Teama laboro.

Notu la teaman laboron: ĉe la centro, masonisto algluas
morteron helpata de junulo, dum du aliaj iom post-iome
muntas brikojn. Ĉe la bazo, helpanto pretas provizi la
necesaĵojn.

Rimarku la ŝnureton, kiel akso de 
la dom-volbo .

Laù-aksa kablo 

http://take.esperanto.free.fr/Konstruado-kajero/Konstruado%20k2018p.pdf
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Kiel  uzi  la   ŝnuran  cirkelon :  por  ebene  liniigi  la  brik-vicojn  kaj  kontroli  la  konstantan
formon,  la  masonisto  uzas draton kiel  cirkelo,  kiun  li  ŝovas sur  horizontala  dratego..Tiel
haveblas regula radiuso.

Bildo  : Zorga kontrolo de la volba formo dank’al drata cirkelo.  . 

Dekstra bildo  : Forta kablo trairas horizontale la domo-akson. Dank’al ĝi haveblas daŭre egala 
radiuso 
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Maldekstre supre : 

Volbo el adoboj (ne kuiritaj brikoj) . Videblas la oblikvaj tavoloj, 

kies inklino ebligis muntadon sen cintro.

Dekstre : por finmunti la brikojn, restas malmulte da spaco ! 

Notu la fenestron, kies arko estis muntita per brikoj apogitaj sur cintro. 

Malofta kaj ĉiam re-uzenda, ŝelo necesas por starigi regulan arkaĵon el dikaj brikoj. Estas do 
notinde, ke tia tradicia strukturo estas ne nur malmultekosta kaj energi-ŝpara, sed ankaŭ 
provizas labor-postenojn! 

NB Ŝelo = coffrage / cintro = cintre (pour fenêtres, voutes, etc)   ĉiuj PIVaj vortoj.
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Dok 4 :   Dometoj el kanabo-fibroj « Ker-terre »
Kelkaj privatuloj decidis konstrui propran domon,sen ŝtalo, sen betono, nur el kanabo-fibroj 
kaj kalko.(CaC02) 

De  kelke  da  tempo,  tiel
aperis  dometoj  konstruitaj
el  kalko kaj  kanabo.
Evidente,  ne  temas  pri
toksa  kanabo,  sed  pri  tiu
planto  “cannabis  sativa
sativa”  kies  longaj  fibroj
prezentas utilan rezistecon.

Bildo 1: Tri-sfera dometo el kalko. 
Ili aspektas kiel inuitaj igloj. Apud 
la pordo, videblas beton-bloko kiu 
utilas al la fundamento.

Noto : bedaŭrinde la foto aperas blua, dum la domo estas lanka ! 

Tiu tipo de dometo fariĝis fama dank’al la filmo “La senjoro de la ringoj” kie, en la 
komenco, videblis tuta vilaĝo de rond-formaj dometoj, loĝataj de la popolo Hobitoj. 
En la regiono Bretonio (okcidenta Francio) jam de 20 jaroj Evelyne Adam [Evlin 
Adam] imagis mem konstrui tian domon. En Bretonio, oni nomis tiujn domojn 
Kerteroj [Ker-Terre] ĉar Ker signifas “domo” en la loka kelta lingvo.

La kalko estas miksita kun sablo, kiel tradicia mortero, je proporcioj de 3 siteloj da 
sablo kun 2 da kalko. La miksadon oni ĝenerale faras per beton-miksilo, sed eblas 
tion fari mane, en granda trogo per ŝovelilo aŭ trulo, nepre surhavante longajn 
gantojn! 

Sed por havigi al tiu mortero fortikan strukturon, necesas aldoni ian armaturon. 
Memoru ni, ke en armita betono, la armaturo konsistas el ŝtalo. Ĉi-tie, la armaturon 
provizas la longaj fibroj de kanabo.

Kiam la miksaĵo estas preta, oni aldonas longajn
tigojn de kanabo-planto, miksendajn kun la
mortero. . Poste, eblas uzi tian paston, tavolon post
tavolo, konstruante la deziratajn formojn (ĉi-tie
sferajn) 

Bildo 4: Longaj tigoj de kanabo utilos kiel
armaturo.

Jen ĝuste, kion atingis Bea, franca esperantistino en
sia ĝardeno. Ŝi konstruis malrapide, paŝon post
paŝo.
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Ŝi bone klarigis sian metodon, kies 
elementojn ŝi trovis en diversaj retejoj, 
precipe Ker-Terre (vidu referencojn fine) 

Ŝi ankaŭ povis profiti ĉeeston al kelk-taga 
staĝo por akiri iom da sperto.

Bildo 5: Por ŝirmi la enirejan pordon, eblis 
aldoni ekster-starantan lintelon.

Tia domo estas do evoluigebla! Se iam 
loĝanto deziras havi plian pordon, eblas 
tranĉi kaj krei novan aperturon. En la muroj-
mem, estas enŝovitaj dum konstruado 
travideblaj objektoj, kiel boteloj, por allasi 
lumon internen.

Bildo 6: Rondaj lukoj provizas
lumon kaj aerumadon
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DOK 5 : Domoj kovritaj per « torchis »

Ĉi-sube domo kun muroj tegitaj per lomo. En Francio, tian antikvan teknikon oni 
nomas  « torchis » 
Maldekstre :  aperas strukturo en ruiniĝanta kabano.          Dekstre : facila riparado ! 

Sur tiu bildo, bone videblas la muran strukturon 
el ligno trabetoj. 

La oblikvaj (ne-vertikalaj) malebligas 
misformiĝon. 

   

 Simila tekniko en Afriko : mane  tegita lomo sur tradiciaj konusaj domoj :

En Norda Kamerunio, proksime de 
la urbo Maga, la popolo Musgum 
montras admirindan kreivecon, per 
siaj obus-formaj domoj, konstruitaj el 
lomo, ĉe suno sekigita.
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DOK 6 :  Domoj el Adoboj  

Adoboj sekiĝas ĉe suno.  

Belegaj domoj en Jemeno*

* Bedaŭrinde, multaj detruoj pro la milito,dank’al kanonoj « Caesar » liveritaj de Francio al 
Saŭd-Arabio ! 
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DOK 7 : Domoj kun muroj el kompaktita lomo
Monolitaj vandoj el batita lomo
en ŝeloj. 

La tradiciaj iloj por vandoj el
batita lomo:
Notindas, ke sur tiu desegno la
fundamento konsistas el brikoj. 

Maldekstre : kompaktigi lomon per batilo en regiono de Grenoblo. 

Dekstre : sur domo el « pisé » bone videblas la sinsekvaj tavoloj. 

Sama metodo en afriko por la tekniko de Nubianaj volboj. 
Observu la batilon por kompaktigi la grundon en fundo de 
fundamento.

 


