
ORNAMAĴOJ sur TEGMENTOJ  

Enkonduko: La ĉefa celo de tegmento celas ŝirmadon de domo 
kontraŭ pluvo kaj neĝo. Ankaŭ fenestroj kaj pordoj estas nepraj 
ekipaĵoj por atingi tion. La proprietulo de domo ŝuldas al siaj 
luprenantoj “fermon kaj kovron”, tio estas loĝejo, kiu protektu ilin 
kontraŭ veteraj danĝeroj kaj homaj minacoj. Sed teknika efikeco 
tute ne sufiĉas; ĝenerale homoj emas alporti belecon kaj prestiĝon 
al sia domo, per bunte ornamita fasado aŭ per objekto, kiun oni 
vidos de malproskime. Tial sur multaj eŭropaj domoj videblas 
ornamaĵoj sur tegmento-firsto. Temas pri specialaj tegoloj aŭ pri 
metalaj objektoj. 

Tegmentaj spikoj: Tiu termino koncernas objektojn, ĉu metalajn 
(zinko, kupro, ŝtalo), ĉu el bakita tero, kies celo estas ŝirmi la 
pinton de ĉarpenta fosto, kiu elstaras ekster la tegmenta mantelo 
kaj samtempe provizi ion okule rimarkindan. 

 

Fig 1 kaj 2: Maldekstre spiko de ĉarpenta elstaranta fosto-pinto sur tegmentoj el 
ardezo-platoj kaj dekstre spiko sur tegmento el tegoloj. 

Tia laboro estas ĝenerale farita mane de metiisto, sed oni ofte 
bezonas la produktojn de specialigita fabrikisto. La rezultoj povas 
fine esti okul-frapaj, je la granda mem-fiero de la posedanto!  
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Fig 3: Eblas ornami tegmentajn 
spikojn per multaj diversaj objektoj. 
Necesas nur mendi! 

Fonto: 
https://toiture.pro/lexique/epi-
faitage.html  

Spikoj foje staras ĉe la pinto 
de 4 eĝoj, ekzemple sur turo. 
La ornamaĵo el zinko (aŭ 
kupro) estas fabrikebla de 
lerta ladisto, sed plej ofte ĝi 
estas mendita al specialigita 
entrepreno: la kilento pagos!  

 

Fig 4: Ses-edra spiko kun sfero kaj 
pinto el zinko. Tian laboron povus 
fari mem bona ladisto, sed ĝi 
postulus plurajn horojn!  
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Tegmentaj firsto-ornamaĵoj: Pli facile estas la solvo de specialaj 
firsto-tegoloj, kiun la tegmentisto muntos ofte per mortero. 

. Fig4 kaj 5: Firstoj el ornamitaj tegoloj: Maldekstre sur tegmento el ardezo-
platoj, dekstre sur tradiciaj tegoloj 

Industriaj produktoj prezentas multnombrajn modelojn, kiujn tute ne 
eblas priskribi mallonge.  

Sed, eblas dum promenado trovi 
lertajn artaĵojn, ofte kun besto-
figuroj. 

Fig 6: Sur tegmento de dikaj ardezoj, la 
tegmentisto alterne interkrucigis la 
firstajn ardezo-platojn (kiuj videble 
elstaras je 10 cm). Sed li ne evitis plian 
detalon: kato!  

En Francio la plej fama el la spiko- kaj firsto-ornamaĵoj estas la 
galla koko! Oni observas ĝin plej ofte sur pinto de preĝejaj turoj, ĉar 
ĝi havas ankaŭ religian valoron. Sed ĝia ĉefa funkcio estas 
meteorologia: fakte, la vento turnigas ĝin, tiel ke ĉiam ĝia beko 
montras de kie venas la vento. Ne devige, sed utile, sub la galla 
koko estos fiksita ŝtala peco, montranta la kvar orientigajn 
direktojn. 
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Fig 7: (maldekstre) Fera stango kun 
sfero portas orientigan vento-
krucon. La koko staras sur sago. 
Kiam blovas la vento, la rotacio okazas tuje pro la pli grandaj surfacoj de la sago 
kaj de la koko-vosto. 

 Fig 8: (dekstre) kiel ĝenerale aspektas galla koko supre de kruco ĉe la pinto de 
preĝeja turo. (sanktus-turo) Tipe franca pejzaĝo!  

Bonaj zinkistoj neniam emeritiĝas! 

Estas konate, ke personoj, kiuj multe strebadis por sia profesio, kiuj 
laboris kaj kreis multe, nutras grandan amon kaj eĉ pasion al sia 
metio. Tial, kiam alvenas la emerito-tempo, ili ne facile rezignas 
restadi en neni-farado! Ili daŭre interesiĝas pri l’evoluo de sia 
metio, pri la nov-aperintaj teknikoj. Ili plu et-laboras por si-mem kaj 
por najbaroj kaj amikoj. 

Ni prezentu hodiaŭ maljunan tegmentiston, sinjoron Daniel Perret 
[danjel Pere] Li specialiĝis kiel tegmento-ladisto, precipe pri zinko. . 
Li plurfoje partoprenis ekspoziciojn de mem-kleriĝintaj artistoj. Li 
kreas objektojn el zinko, kies pecojn li muntas per nitoj, lutado kaj 
foje gluo. 
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 Fig 9: S-ro Perret ĵus fabrikis 
kokinon el zinkaj splitoj. La 
plumoj estas fiksitaj per nitoj, kiuj 
estas kaŝitaj sub la supraj plumoj. 

Li ankaŭ fabrikis kelkajn dek 
ĝir-vento-indikilojn, kiujn 
poste oni fiksis sur 
tegmento-firstojn. 

Nuntempe lia plezuro 
konsistas imagi kaj krei 

diversajn statuetojn – plu el zinko-. Li bone memoras konstruaĵojn, 
sur kiuj li laboris, precipe kastelojn kaj preĝejojn. Observante 
malnovajn zinko-ornamaĵojn sur antikvaj monumentoj, li nutris 
imitemon kaj kreemon en tiu fako. Kaj lia arto evoluis precipe en 
kreado de birdo-statuetoj. 

Fig 10: Koko el nigra zinko kaj kupro. 
Sur tiu objekto oni povas vidi nitojn, 
kiuj utilas por fiksi la kokon sur piedo 
kaj soklo. 

. 

Fig 11: Evidente li fabrikis ankaŭ gallan 
kokon  por sia propra tegmento! 
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