
PLANTA FLORA DEL PARC

“Let us green the earth, restore the earth, heal the earth.” 
IAN McHARG
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A La flora del parc

El middelalderparken es coneix per ser el lloc on es troben les restes de les ruines de l’antiga ciutat me-
diaval d’Oslo.

Es construeix i es refà tot el parc al voltant del museu a través de la remodelació del cabal del llac. Es 
deixa una illa al mig del llac artificial on està organitzada en parcel·les.

La flora del parc es distingeix en 5 grups bàsics. L’arbrat existent, arbrat al llarg de recorreguts, les anom-
enades “meadows” o praderes, la vegetació aquàtica, i la vegetació arbustiva.

En primer lloc s’intenta respectar en la totalitat l’arbrat existent, un arbrat basat en arbres que abunden 
en els boscos connífers. Uns arbres resistents al fred i a temperatures baixes.

Per marcar i acompanyar els recorreguts del parc es planten nous arbres. Uns arbres caracteritzats per 
la seva verticalitat, tipus espiga. Són uns arbres de fulla caduca i amb un canvi notori i cromàtic en les 
diferents estacions de l’any.

Les zones que anormeriem “verdes” del parc, estan construides com a meadows, és a dir, prats. Dis-
tingim més en la zona baixa del parc de gespa curta ideals per l’estada o també diferents com la que 
comformen la coberta del museu on hi apareixen més plantes arbustives o flors entre la herba.

Per últim trobem un espai particular del parc on hi ha 3 llacunes destinades al reciclatge d’aigua per me-
dis naturals mitjançant plantes aquàtiques capaçes de eliminar les impureses de l’aigua.
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