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QUERCUS ROBUR - roure pènur
esfèrica
H: 20 - 25m   D: 10 - 12m 
verd gris mig i verd blavós
mitjana 
ple sol
m. primavera i m. tardor
-
-

ALNUS CORDATA - vern
cònica
H: 15 -30m   D: 6 - 8m
verd fosc
mitjana 
ple sol, mitja ombra o ombra total
p. primavera i f. tardor
m. hivern
p. tardor

BETULA PENDULA - bedoll
pendular
H: 15 - 25m   D: 8 - 10m
verd groc fins groc
lleugera 
ple sol - mitja ombra
p. primavera i m. tardor
f. hivern i p. primavera
-

POPULUS TREMULA - àlber

PRUNUS ARMENIACA - presseguer
estendida
H: 6 - 8m   D: 8 - 10m
verd mitjà i verd fosc
densa
ple sol
m. primavera i f. tardor
p. primavera i m. primavera
m. primavera 

QUERCUS PETRAE - roure de fulla gran
cònica
H: 8 - 12m   D: 6 - 8m
verd gris fosc i gris
densa
ple sol, mitja ombra o ombra total 
-
-
-

SALIX ALBA - salze comú
irregular
H: 10 -12m   D: 8 - 12m
verd mitjá 
mitjana
ple sol
m. primavera i f. tardor
m. primavera
-

SALIX CAPREA - salze
pendular semiovoide
H: 8 - 10m   D: 6 - 8m
verd clar i gris
mitjana
ple sol
f. hivern i f. tardor
-
-

ULMUS HOLLANDICA -
                   omovoidal
H: 25 - 30m   D: 8 - 10m
verd mitjà i verd gris mig
densa
ple sol
p. primavera i m. tardor
f. hivern i p. primavera
-

PRUNUS DOMESTICA - 
             pruneresfèrica
H: 4 - 8m   D: 4-8m
verd fosc
mitjana
ple sol
p. primavera i f. tardor
f. hivern
- 

SALIX VINIMALIS - salze
irregular
H: 10 -12m   D: 8 - 12m
verd mitjà 
mitjana
ple sol
m. primavera i f. tardor
m. primavera
-

TILIA CORDATA - farot
ovoidal
H: 25 -30m   D: 15 - 20m
verd clar i verd fosc 
densa
ple sol
p. primavera i f. tardor
f. primavera i p. estiu
- 

SORBUS ARIA - mossera
           de suèciaovoidal
H: 10 - 20m   D: 5 - 8m
verd groc
densa
ple sol
p. primavera i f. tardor
m. primavera
p. tardor

JUNIPERUS COMMUNIS - càdec
FORMA                cònica
DIMENSIONS        H: 1-10m   D: 5-7m 
COLOR                  verd fosc
OMBRA                 densa
AMBIENT              ombra
FOLIACÓ               contínua
FLORACIÓ             -
FRUCTIFERACIÓ    -

ACER - auró
esfèrica
H: 7-10m   D: 4-6m
verd groc
mitjana 
sol
p. primavera i f. tardor
p.primavera
p. tardor

FRAXINUS EXCELSIOR - freixe
pendular
H: 20-35m   D: 4-6m
verd mitjà
mitjana
sol i ombra
f.primavera i p.tardor
m.primavera
p.tardor

FAGUS SYLVATICA - faig

PICEA ALBA - abet
cònica
H: 30-50 m   D: 10 - 15m
verd negre
densa
ombra
contínua
-
-

CASTANEA - castanyer
esfèrica
H: 10 - 12m   D: 20-25m
verd mitjà
densa
sol i ombra
f.primavera i m.tardor
m.primavera
p.tardor

esfèrica
H: 35-40m   D: 12-15m
verd molt viu
densa
ombra
m. primavera i f. tardor
m. primavera
p.tardor

Planta perenne
Tijes rectes i poc ramificades
Fulles verd fosc, alternes
Floració principis a finals 
prim.
Flors color escarlata intens

Planta perenne
Fulles verdoses, cobertes 
per una pilositat blanca 
llanosa
Floració juliol - septembre
Flors blanc – groguenc 
piloses
Fruit pilós 

PAPAVER RHOEAS -
Rosella silvestre

LEONTOPODIUM ALPINUM -
Flor de les neus o Edelweiss

Planta perenne
Fulla circular, acumulades a 
la base de la tija
Floració finals prim. - estiu
Flor blava – verd oliva amb 
taques longitudinals

Branques fines i estriades
Poques fulles color verd
Floració abril - juliol
Flor groga i papilionada
Fruit és una llegum negra 
pilosa
Usos medicinals

GENTIANA -
Gentiana alpina

CYTISUS SCOPARIUS -
Retama negra

Planta perenne
Ornamental
Flors blanques amb pètals 
pintats i ovari groc

Aromàtica
Perenne
Fulla color verd metàl•lic, a 
la tardor tons vermellosos, 
composta
Floració ppis prim
Flor groga
Fruits a l’estiu, color negre 
blavós

SAXIFRAGA STOLONIFERA
Saxifraga

MAHONIA AQUITOLIUM -
Mahonia

Perenne
Fulles vemell brillant hivern 
(caiguada), vermell ataronjat 
prim., rosades tardor, 
lanceolades
Flors blanques melíferes
Fruit vermell (tòxic), atrau al 
pit-roig i al gaig

Perenne
Aroma exquisit
Fulla verd intens, senceres o 
dividides en segments
Flors del blanc, blanc-rosat 
fins al fucsia 
Sense fruit

NANDINA DOMESTICA -
Nandina Mahonia

PAEONIA SUTTRUTICOSA-
Peonia

Caduca
Delicat perfum
Fulla color verd intens,  
oposada
Flor lila, blanca, groga, 
taronja o violeta
Sense fruit

Caduca
Aromàtic
Resistens a gelades
Fulles verd clar, verd molt 
fosc, verd negrós amb 
matisssos blaus, dividides
Floració final estiu – tardor
Flors amplia gama colors: 
blanc, rosat, vermell, groc, 
taronja, púpura
Fruit vermell intens

RHODODENDRON 
NUDIFLORUM - Azalea

ROSAE - Rosal

Perenne
Notable perfum
Fulles color verd brillant, 
alternes, llises i ovalades
Floració prim.
Flors color blanc
Fruit vermell
Resisteix gelades (-15)
Requereix molta aigua

Lleugerament aromàtic
Perenne
Floració hivern – final prim
Boscos amb ombra
Fulles verd intens, oposades, 
coriàcees, ovalades
Flors blanques o blanc-
rosades
Fruit blau negrós (tòxic)

SKIMMIA - Esquimia

VIBURNUM OPULUS- 
Aliguer matoner

ovoidal
H: 20 - 25m   D: 6 - 8m
verd groc/clar fins groc
mitjana
ple sol
p. primavera i f. tardor
-
-
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LLEGENDA 
ARBRAT PLANTA

Detall 1 Col·locació vegetació en planta  E 1:500 Detall 2 Col·locació vegetació en planta  E 1:500

CRITERIS PAISATGÍSTICS
*Espècies autòctones dels països nòrdics, que 
requereixen sòls humits i suporten bé el fred.
*Arbrat de fulla caduca, excepte en puts concrets de la 
zona de “bosc” urbà, on es col·loca a punts concrets, 
trobades entre camins, arbrat perenne (abets i càdecs), 
que aporten color al paisatge blanc hivernal suec.
Dues zones del parc diferènciades en quant a vegetació. 
Zona de bosc de rivera, la més propera al riu, amb bedoll 
i àlber, ja que les seves copes són altres no molt denses 
i els troncs són fins, per tant no tapen les vistes. La 
seva col·locació es dispersa, excepte a les rampes del 
camí principal, on es col·locan linealment per tal que 
acompanyin el recorrecut de pujada o baixada.
Zona de bosc urbà, la més propera a la ciutat, amb faig, 

freixe, castanys, roures, etc., amb els seus clars amb 
usos deportius, teatre, prendre el sol. Aquesta vegetació 
frondosa, de bosc urbà, s’extèn fins la zona sud del 
gasòmetre, per tal de minimitzar el soroll i la contaminació 
provinent de la E45, i per tapar-ne les vistes en aquesta 
direcció.
Al voltant de la zona de la bassa, es col·loquen arbres 
fruiters, com pruner, presseguer i moixera, que atrauen les 
espècies d’ocells autòctones i propicien la biodiversitat. 
A la bassa, es planten espècies fitodepuradores com, iris 
i scirpus, per tal que el procés de purificació es dugui 
a terme. A la zona est de la bassa, es planta una filera 
de salzes, que tapen les vistes cap a les naus industrials 
adjacents.
Devant la zona dels pantalans, es planta vegetació 

arbustiva aromàtica com rosals, peonies o nandines, 
per tal d’impedir l’accés a la zona i aportar privacitat a 
aquestes peculiars vivendes, a més de color al paisatge.
A tot el parc creixerà gespa silvestre amb molta facilitat, 
degut a la humitat del clima de Göteborg, i es plantaràn 
especies florals com la gentiana, rosella o saxifraga, per 
aportar un cromatisma variat al parc.
Als carrers existents, es planta auró i farot, espècies molt 
comuns als carrers de la ciutat.

BOSC DE RIVERA: bedoll i àlber BOSC URBÀ SLOTTSKOGEN : roure, faig, castanyer

“¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!” 
Campos de Soria, Antonio Machado

Aigua

Prat baix

Prat silvestre rivera

Prat alt

Vegetació fitodepuradora

CLAR AL BOSC
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BOSC DE RIVERA
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FITODEPURADORA

VEGETACIÓ
ARBUSTIVA privacitat vivendes

als pantalans
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agents contaminats, sorolls

disminuir
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no dessitjades

BOSC 
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COBERTURA VEGETAL DEL SÒL

constant relació visual amb el riu

“Yo sólo he de decir que mis cantares
surgen en confusión de esta alma mía
cual surge de los hondos robledales
al comenzar el día,
ese rumor incierto,
enredo de las brisas,
quizá besos de flores,
o agrestes, misteriosas armonías
que en este mundo triste
la ruta celestial buscan, perdidas.”
Rosalía de Castro

“Existen muchas regiones frías 
en las que no se conocen más 
árboles de hoja caduca que los 
abedules. Para los habitantes de 
esas solitarias tierras [...] el abedul 
significa la persistencia de la vida. 
Al llegar la primavera con el brotar 
de las nuevas hojas del árbol, todo 
se viste de verde y de alegría, 
anunciándonos que comienza un 
nuevo ciclo de fecundidad y de 
vida.”
El alma de los árboles, Miguel 
Herrero Uceda

En las largas noches, desde que 
las hojas de los castaños se han 
teñido de amarillo y el frío hace su 
aparición, se espera el momento de 
asar castañas. Toda la familia se reúne 
en torno al fuego [...]. Al calor de las 
llamas, las castañas poco a poco se 
van tostando. Los ojos están fijos en 
las chispas que saltan al aire. Entonces 
uno, de los que más ha vivido, dice: 
recuerdo que una vez me contaron que 
en una noche como esta... [...]
El castaño, cuentos al amor del hogar.
El alma de los árboles, Miguel Herrero 
Uceda

_EL SISTEMA DE LA VEGETACIÓ
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