
Fatxada berdea
Gasteiz hiribidearen erreforma egiteko, irizpide 
jakin batzuk erabili dira (zoladuraren iragazkorta-
sunaren hobekuntza, euri-urak eta hondakin-urak 
bereizteko sarea, bertako espezieekin osatutako 
korridore berdea eta abar), azpiegitura berdeen 
bitartez natura hirian barnera dadin. Gasteiz hi-
ribideko Europa Biltzar Jauregiaren fatxadan lora-
tegi bertikal bat sortzea izan da horretarako har-
tutako neurri bat.

Landare-fatxadek eraikinen isolamendu termikoa 
eta akustikoa hobetu, eraikinaren bizitza erabilga-
rria luzatu, eta energiaren kontsumoa murrizten 
dute. Europa Biltzar Jauregiaren kasuan, fatxada-
ren isolamendu-maila hirukoiztu egin da. Gainera, 
inguruneko baldintzak hobetzen dituzte, lurzoru 
eskuragarririk ez dagoen hiri-eremuetan landare-
dia sartzeko aukera ematen baitute. Era berean, 

airearen kalitatea hobetzen, kutsadura atmosfe-
rikoa murrizten eta berotze globala arintzen la-
guntzen dute (landareek oxigenoa eta ur-lurruna 
askatzen dute, berotegi-efektuko gasak eta osa-
sunerako kaltegarriak diren kutsatzaile kimikoak 
finkatzen dituzte, eta esekita dauden partikula 
asko hartu eta gordetzen dituzte), eta hirietako 
bero-uhartearen efektua murrizten dute landa-
reen ebapotranspirazioari esker. Halaber, hiri-bio-
dibertsitaterako aukeraguneak sortzen dituzte, 
espazio publikoaren paisaia-kalitatea hobetzen 
dute, eta atseginago bihurtzen dute. 

Zerbitzu eta onura ekologiko, ekonomiko eta pai-
sajistiko horiek guztiek herritarren ongizatea eta 
hiriko ingurumen-kalitatea hobetzen laguntzen 
dute.
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EDIFICIO EXISTENTE
Landare-fatxada: isolamendu termikoa eta energia-efizientzia

Europa Biltzar Jauregiko landare-fatxada lorategi bertikalen sistema 
hidroponiko batean oinarrituta eta substratuaren asetasuna eta ferti-
rrigazio-baldintzak optimizatzeko diseinatuta dago, hautatutako lan-
dareak (bertakoak gehienak) behar bezala egokitu eta hazi ahal izan 
daitezen. 

Eraikinaren energia-efizientzia hobetze aldera, lorategi bertikalari lotu-
tako kanpoko isolamendu-sistemari esker neurri handian murriztu dira 
fatxadaren zubi termikoak (forjatukoak eta zutabeetakoak nagusiki), 
eta egungo isolamendu termikoa eta akustikoa hobetu da. 

Nahi den isolamendua eta iragazgaiztasuna ematen duten geruza ba-
tzuek osatzen dute sistema. Lehen geruza zur-zuntzezkoa da, 20 cm-ko 
lodierakoa, eta isolatzaile termiko gisa dihardu. Bigarren geruza polie-
tileno erretikulatu iragazgaitzezkoa da, milimetro bateko lodierakoa, 
eta aurreko geruza estaltzen du. Hirugarren geruza, berriz, bastidore 
batzuetan finkatutako PVC apardunezko panelez osatuta dago, eta lan-
dare-geruza eta aurreko geruza iragazgaitza bereizten ditu. Bigarren 
eta hirugarren geruzek egungo fatxadaren estankotasuna bermatzen 
eta isolamendua hobetzen duen aire-ganbera bikoitzeko sistema be-
rritzaile bat sortzen dute. Hirugarren geruzaren gainean, poliester, 
kotoi eta polietilenoarekin egindako ehundu gabeko materialezko 
mihise bikoitz batek osatzen duen laugarren bat dago. Bertatik doaz 
ura eta nutrienteak kanpoko geruzako harri-artilera (hau da, lorategi 
bertikaleko landareak hazten diren substratu geldora) eramaten dituen 
ureztaketa-sistema.

Euskarri-egiturako funtzioak betetzen dituzten luzetarako elementu 

metalikoak eta lorategiko eremu bakoitzeko landare sortak bereizten 

laguntzen duten erremateak ipini dira. Elementu horiek jarraitutasuna 

ematen diote lorategiari eraikineko baoen bitartez. Bertan, euskarri-

funtzioak betetzen dituzte leihateetan landare igokariekin sortutako 

itzalkinen sistemarako, eta lorategiko nabarmentzeko argien (LED bidez) 

euskarri dira.

Fatxadako material eta elementu estrukturalak zerbitzu-unitate 

bakoitzeko erabilitako materialen kantitatea murrizteko proiektatu dira. 

Energia-kontsumo handiko materialak, CO2 emisioak, konposatu klora-

tuen edo beste konposatu toxiko batzuen emisioak eta produkzioaren 

eta bizitza erabilgarriaren amaieraren faseetan birziklatzeko zailtasunak 

sortzen dituzten materialak saihestu dira.

Europa Biltzar Jauregiko landare-fatxadan instalatutako lorategi ber-

tikalaren sistemak egungo fatxadaren baldintza termikoak hobetu 

ditu. Aurreko fatxadan erregistratutako transmisio-faktoreen balioak 
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0,45 W/m2°C-tik 0,13 W/m2°C-ra murriztu dira. Horrek esan nahi du he-

ren batean baino gehiagotan murriztu direla fatxadako bero-galerak, 

eta, beraz, energia aurreztu dela.

Ureztatzeko sistema: ur-kontsumo efizientea

Lorategi bertikala mantentzeko erabilitako fertirrigazio-sistema hidro-
ponikoak, nolanahi ere, fatxadako eremu bakoitzean dauden ingurune 
ekologikoetako landareetarako nutriente-baldintza, pH, eroankortasun 
eta hezetasun egokiak ematen dizkio substratuari. Sistema osoa sentso-
reen bidez monitorizatuta eta urruneko kontrol bidez kudeatuta dago, 
ura eta energia aurrezteko eta landareen garapenaren erabateko kon-
trola izateko. 

Lorategi bertikalerako beharrezkoa den ureztaketa-uraren % 80 eraiki-
naren estalkian euri-urak bildu eta biltegiratzeko dagoen sistema batetik 
hartzen da. Gainera, fertirrigazio-sistemak soberako ureztaketa-ura bil-
du, eta zirkuitu itxi baten bidez bideratzen du berriz, beste ureztaketa 
batzuetan erabiltzeko. Horrek guztiak ureztatzeko uraren kontsumoa 
txikiagotzen du.

Hiritik Gasteizko Mendietara paseoan

Europa Biltzar Jauregiko lorategi bertikala Gasteiz hiribidearen birmol-
daketaren parte da, eta natura hirian sartzea du helburu. Erabilitako 
espezieen konposizio desberdinen bidez, Salburuko hezeguneetatik 
Gasteizko Mendietara bitarte dauden ingurune ekologiko desberdinak 
irudikatzen ditu landare-fatxadak.

Lorategi bertikala diseinatzeko jarraitutako eskema kontzeptuala, Salburuko hezeguneetatik 
Gasteizko mendietara bitarte dauden ingurune ekologiko desberdinak zeharkatzen dituen lu-
rraldearen sekzio batean oinarritua.

Ezkerretik eskuinera, lorategi bertikalak ibilbide bat proposatzen du Gas-
teizko udalerrian zehar. Haranaren hondoan hasita, hiri-eremuaren eta 
Salburuko hezeguneen arteko kontaktua agertzen du lehenik eta behin. 
Ondoren, Arabako Lautadako landa-eremua zeharkatzen du, eta Gas-
teizko Mendietako muino eta gailurretako baso-eremuan amaitzen da. 

Erabilitako lorategi bertikalaren sistemaren eraikuntza-sekzioa. Iturria: Urbanarbolismo

1. Egungo fatxada
2. Zur-zuntza, 200 mm
3. Polietileno erretikulatua, 1 mm
4. PVC aparduna, 15 mm
5. Kotoi birziklatuzko feltroa,  8 mm
6. Harri-artilea, 100 mm
7. Landaredia
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Lorategi bertikalaren fertirrigazio-sistema, euri-urak biltzen eta soberako ura berriz bideratzen 
duena

Estalkiko euri-uren bilketa

Euri-uren tanga Soluzio hidro-
ponikoaren 

tanga

Fertirrigazioa

Soberako uraren bilketa
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Hegoaldeko eta ekialdeko fatxadak: Hezegune Bertikala

Eremu horretan, landare apaingarrien (Bergenia cordifolia eta Heuchera 
sanguinea) orla batek hiri-eremuaren eta ingurune naturalaren arteko 
kontaktua irudikatzen du. Ondoren, Salburuko hezeguneetako landa-
re-egitura biribilak berregin dira. Horretarako, hezeguneetan dauden 
bertako espezieak erabili dira: karizeak (Carex riparia, Carex pendula), 
ihiak eta ihi faltsuak (Juncus effusus, Juncus inflexus, Scirpus lacustris, 
Scirpoides holoschoenus), iraur-belarra (Cyperus longus), egur-belarra 
(Lythrum salicaria), lisimakia (Lysimachia vulgaris) eta abar. Landare-
biribilen arteko eremu batzuek goroldio eta hepatikoen kolonizazio 
naturalerako gune bat eskaintzen dute. Hezeguneetatik Arabako Lauta-
dako landa-eremurako trantsizio gisa, haran hondoko belardi heze edo 
ihitz-larre bereizgarri batzuk daude, Salburuko eta Olarizuko zelaietan 
zeudenak bezalakoak. Ingurune horiek berregiteko, ihi faltsuak (Scirpoi-
des holoschoenus), ihi beltzak (Schoenus nigricans), lilipak (Narcissus 
bulbocodium) eta belarkarak (Molinia caerulea eta Deschampsia cespi-
tosa) erabili dira. 

Ekialdeko fatxada: Arabako Lautadako nekazaritza-mosaikoa eta 
Baratze Bertikala  

Fatxadaren erdialdean, aluminiozko hainbat profilen bidez, Arabako 
Lautadako nekazaritza-lurzatien patroi formala berregiten du lorategiak. 
Izan ere, ehundura eta kolore asko eta asko eskaintzen dituzten sail lan-
datu eta larreen sare bat osatzen dute Arabako Lautadako bide eta lur-
zatiek. Eremu horretan, honako hauek ditugu: kolorazio eta loraldi des-
berdineko teilatu-belar zurien barietate batzuk (Sedum acre, S. album, 
S. floriferum, S. sediforme, S. sexangulare eta S. spurium), eta belardiko 
hainbat gramineo, hala nola askimotzak (Poa pratensis), arrauka (Festuca 
arundinacea) eta milazuloa (Briza maxima). Lorategiko eremu horretako 
zati txiki batean, Baratze Bertikal bat berregin da, eta sasoiko barazki-
espezieak daude landatuta.
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Ekialdeko eta iparraldeko fatxadak: tuparrizko muinoak eta Baso 
Bertikala

Ondoren, Arabako Lautadako eta Gasteizko Mendietako muinoetako 
baso-ingurunea irudikatzen duen lorategiko eremuan sartuko gara. Pai-
saia sasi, larre, erkamezti eta pagadien arteko sakan eta ibaietan oinarri-
tuta egituratu da. Ibai batek eta ibaiadarrek zehaztutako lerro nagusiak 
ditu ardatz lorategi bertikalaren zati honek. Era horretan, aluminiozko 
profilen egitura organikoagoa da. Lorategia eremu horretan egituratzen 
duen ibaiaren ibilgua argiztatu egiten da gauez, kontsumo txikiko led-en 
bidez.
Lorategiko eremu horretan erabilitako espezieak belarkarak eta zurka-
rak dira, Gasteizko Mendietan dauden muinoetako sasi, larre eta basoe-
takoak. Muinoetako sasien artean, espezie aromatikoak eta sendagarriak 
ditugu, hala nola ezkaia (Thymus vulgaris), astaizpilikua (Lavandula lati-
folia) eta betibizi horia (Helichrysum stoechas). Larreetan, berriz, zenbait 
belar daude, hala nola albitz-belarra (Brachypodium phoenicoides, B. 

Landare-itzalkinak

Leihateak estaltzen dituzten landare-itzalkinak landare igokari hos-
toerorkorren espezie batzuekin osatu da. Horrela, beraz, neguan argia 
sartzen da eraikinean, eta udan, berriz, landareek itzala ematen dute 
leihoetan, eta eraikinaren portaera termikoa hobetzen laguntzen dute. 
Erabilitako landare igokarien artean, batzuk bertakoak dira, hala nola 
atxaparra (Lonicera periclymenum), mahatsondoa (Vitis vinifera) eta 
lupulua (Humulus lupulus), eta beste batzuk, berriz, apaingarriak, hala 
nola partenozisoa (Parthenocissus quinquefolia) eta huntz japoniarra (P. 
tricuspidata).

Hiri-biodibertsitaterako aukeragunea

Landare-fatxadan dauden bertako landareen aniztasun handiari esker, 
naturak bere bidea egiten du lorategi bertikalean, eta intsektu polini-
zatzaile asko eta asko joaten dira bertara (erleak, tximeletak eta abar), 
baita hiriko hegaztirik arruntenak ere.

Ezkerretik eskuinera: hiri-ingurunetik Salburuko hezeguneetako ingurune naturalerako trantsi-
zioa Hezegune Bertikalaren eremuan; ondoren, belardi hezeak eta Arabako Lautadako larre eta 
nekazaritza-soroen eremua, Baratze Bertikal txikia barne.

Ezkerretik eskuinera: Arabako Lautadako belardi eta nekazaritza-soroen mosaikoari eskainitako 
eremutik Gasteizko Mendien inguruko muinoetako baso-landaredia irudikatzen duen eremu-
rako trantsizioa.

retusum) eta arrauka (Festuca ovina), loraketa ederreko espezie batzue-
kin batera: jarilla (Helianthemum nummularium), milorria (Achillea mi-
llefoium), sanjoan-loreak (Leucanthemum vulgare), basoko krabelinak 
(Dianthus deltoides) eta abar. Gasteizko Mendietako hegal eta gailurre-
tara hurbildu ahala, basoetako espezieak eta baso-orlak agertzen dira: 
ezpela (Buxus sempervirens), marmaratila (Viburnum lantana), elorri zu-
ria (Crataegus monogyna), elorri beltza (Prunus spinosa) eta txilarrak (Eri-
ca vagans, E. cinerea). Halaber, bi zuhaitz-espezie landatu dira: pagoak 
(Fagus sylvatica) eta haginak (Taxus baccata). 

Interpretazio eta informazio didaktikoa

Fatxadaren oinarrian, corten altzairuzko oinalde bat dago, eta topagu-
nea, atsedengunea eta elkarrizketagunea dela esan daiteke. Testu labur 
bat eta landare-espezieen izenak dituzten grafiko erretroargiztatu batzuek 
lorategian irudikatuta dagoen ingurune ekologiko bakoitza udalerriko 
zein eremuri dagokion adierazten dute.

EUROPA JAUREGIKO LORATEGI BERTIKALEKO FLORAREN OSAERA

El jardín vertical de la fachada vegetal del Palacio de Congresos Europa se caracteriza por la gran 
proporción de flora autóctona

Apaingarriak: % 20

Bertakoak: % 80



GEHIAGO JAKITEKO
Landare-fatxadak
Europa Biltzar Jauregiko Landare Fatxadaren proiektua garatu 
zuen arkitektura-estudioak lanerako erabiltzen dituen lore-
zaintza bertikaleko sistema nagusiak deskribatzen ditu Urba-
narbolismok garatutako argitalpen honek. Halaber, lorategi 
bertikalen ingurumen-onurei, onura ekonomikoei eta gizarte-
onurei buruzko datu egiaztatuak aurkezten ditu.
http://www.urbanarbolismo.es

Living  Roofs and Walls. Technical Report Supporting Plan Policy.
Londresen landare-estalkiak eta landare-fatxadak bultzatzeko 
azterlan eta txosten teknikoa, berdeguneak sortzeko aukera 
gutxi dituen hiri handi bateko ingurumen-kalitatea hobetzeko 
dakartzaten zerbitzuetan eta ingurumen-onuretan, onura eko-
nomikoetan eta gizarte-onuretan oinarritua.  
http://www.london.gov.uk/sites/default/files/archives/
uploads-living-roofs.pdf

 Building a Green Infrastructure for Europe
“Azpiegitura Berde” kontzeptua zehazten eta garatzen duen 
dokumentua, Europako Batzordearena. Europar Batasuneko 
Azpiegitura Berdearen Estrategia aurkezten du, Biodibertsi-
tatearen Estrategiari eta Espazio Naturalen Europar Sareari 
(“Natura 2000”) lotuta, eta hainbat adibide eta kasu praktiko 
eskaintzen ditu.    
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/
green_infrastructure_broc.pdf 

LORATEGI BERTIKALA: LANDARE OSAGAIA
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Europa Biltzar Jauregiko lorategi bertikalak ibilbide 
bat proposatzen du udalerriko landare-komunita-
teetan zehar, hiriaren ertzetik Gasteizko Mendie-
taraino. Landare-fatxadan, 33.000 landare daude, 
1.492 m2-ko azalera batean. Azalera horren ba-
rruan, 1.000 m2 lorategi bertikalari dagozkio, eta 
beste 492 m2, berriz, leihateak estaltzen dituzten 
landare-itzalkinei. 
Kokatuta dagoen eremuko ingurune ekologikoak 
irudikatzen dituen eta % 80ko proportzioan ber-
tako espezieekin osatuta dagoen lehen lorategi 
bertikala da. 
Lorategi bertikalean, 70 espezie eta barietate bai-

no gehiagoko landareak daude. Bertako espezieak barietate 
apaingarri batzuekin konbinatu dira zenbaitetan, askotariko 
loraketa, hostotza eta neurriei esker lorategiak urtaro-al-
daketak izan ditzan, kolorazioan, formetan eta ehunduretan. 
Europa Biltzar Jauregiko landare-fatxadan, goroldioak eta 
hepatikoak, landare erraboildunak, belarkarak eta zurkarak 
ditugu. Oro har, landare iraunkorrak eta bizikorrak aukeratu 
dira, hostoiraunkorrak zein hostoerorkorrak, mantentze-kos-
tuak murrizteko eta maneiua txikiagotzeko. Maneiua, beste 
edozein lorategitan bezala, falta diren aleak birjartzean eta, 
noizean behin, mozketak eta inausketak egitean eta belar 
gaiztoak kentzean datza.

Lorategi bertikalaren simulazioa, garapen-fase aurreratuan
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