
Zone 2 Zone 3
Cut turf lawns contrast with more natural raised

areas of wild grasses and plants.

Miralles liked the idea of planting indigenous

Scottish wild flowers, trees and shrubs. He specified 

the use of wild grasses and trees already found in 

the area as well as trees representing those found

across Scotland.

Of the trees planted in the landscaped grounds, there are

five commemorative pine trees planted by children from

St Jude’s Primary School in Glasgow. Rowan trees,

traditionally associated with good luck, have been

planted in various locations around the Parliament.

The wild grass and flower “tails” draw the

backdrop of Arthur’s seat into the

Parliament grounds. The “tails” create a

habitat which encourages biodiversity as part of our

environmental management strategy.

Boulders of ancient rock from nearby Traprain quarry sit

among plants such as yarrow, knapweed, gorse and thistle.

The area attracts a variety of birds such as goldfinches and

chaffinches, as well as insects including small copper and

common blue butterflies, cardinal beetles, ladybirds and

bees. In the autumn, plants are left to go to seed to

regenerate for the following year.
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Architectural landscape and wildlife at the Scottish Parliament

Enric Miralles, the lead

designer of the Scottish

Parliament said:

“The Parliament sits in the 

land because it belongs to the

Scottish land...The building

should originate from the

sloping base of Arthur’s seat

and arrive into the city almost

out of the rock.”

Zone 1
Enric Miralles wanted the new landscaping to echo the

natural landscape and geology of Holyrood Park. The

ponds represent the lochs within the park and

throughout the Scottish landscape. The shape of the

ponds resembles the outline of the Parliament’s

towers and roofs when viewed from above.

The oak and lime trees mirror the older trees along

the perimeter of Holyrood Palace grounds

opposite.
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ਸਕਾਟਿਸ਼ ਾਯਰੀਭਿਂ ਟਿਖ ਟਨਯਭਾਣਾਤਭਕ ਰਂਡਸਕ 
(ਕਦੁਯਤੀ ਟਦਿਸ਼) ਅਤ ਜੰਗਰੀ ਜੀਿਨ  

 

ਨਟਯਕ ਟਭਯਾਰਸ (Enric Miralles) ਚਾਹੁੰ ਦ ਸਨ ਟਕ ਨਿਂ ਰਂਡਸਕਟੰਗ ਹਰੀਯੁਡ ਾਯਕ (Holyrood Park) ਦੀ ਕੁਦਯਤੀ 
ਰਂਡਸਕਿ ਅਤ ਬੂ-ਖਤਯ ਧਯਾਤਰ ਦੀ ਫਣਤਯ ਨੰੂ ਹੂ-ਫ-ਹੂ ਦੁਹਯਾ।  ਫਗੀਚ ਦ ਅੰਦਯ ਅਤ ਸਭੁੱਚੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਰਂਡਸਕ ਟਿੱਚ 
ਿਬ ਝੀਰਂ ਦੀ ਿਤੀਟਨਧਤਾ ਕਯਦ ਹਨ। ਿਟਬਆਂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਨੰੂ ਜ ਉਯਂ ਦਟਖਆ ਜਾਿ ਤਂ ਇਹ ਾਯਰੀਭਂਿ ਦੀਆਂ ਫੁਯਜੀਆਂ ਅਤ 
ਛੱਤਂ ਦੀ ਫਾਹਯੀ ਯਖਾ ਨਾਰ ਭਰ ਖਂਦ ਹਨ।  

ਫਰੂਤ ਅਤ ਰਾਈਭ ਦ ਯੁੱਖ ਹਰੀਯੁਡ ਰਸ (Holyrood Palace) ਭਦਾਨਂ ਦ ਸਾਹਭਣ ਦ ਘਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ੁਯਾਣ ਯੁੱਖਂ ਨੰੂ 
ਿਤੀਟਫੰਫਤ ਕਯਦ ਹਨ।  

ਕੱਿ ਹ ਘਾਹ ਦ ਭਦਾਨ ਜੰਗਰੀ ਘਾਹ ਅਤ ਟਦਆਂ ਦ ਿੱਧ ਉਬਯ ਹ ਕੁਦਯਤੀ ਖਤਯਂ ਤਂ ਟਬੰਨਤਾ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ। 

ਟਭਯਾਰਸ ਨੇ ਸੁਦਸ਼ੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜੰਗਰੀ ਪੁੱਰਂ, ਯੁੱਖਂ ਅਤ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਟਿਚਾਯ ਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਟਿੱਚ 
ਟਹਰਂ ਤਂ ਹੀ ਾ ਜਂਦ ਜੰਗਰੀ ਘਾਹਂ ਅਤ ਯੁੱਖਂ ਤਂ ਇਰਾਿਾ ਸਭੁੱਚ ਸਕਾਿਰਂਡ ਦੀ ਿਤੀਟਨਧਤਾ ਕਯਨ ਿਾਰ ਯੁੱਖਂ ਦ ਇਸਤਭਾਰ 
ਨੰੂ ਟਨਸ਼ਟਚਤ ਕੀਤਾ।  

ਰਂਡਸਕ ਭਦਾਨਂ ਟਿੱਚ ਉਗਾ ਯੁੱਖਂ ਟਿੱਚਂ, ੰਜ ਚੀੜਹ (pine) ਦ ਮਾਦਗਾਯੀ ਯੁੱਖ ਗਰਾਸਗ ਟਿੱਚ ਸਂਿ ਟਜਊਡਸ ਿਾਇਭਯੀ ਸਕੂਰ 
(St Jude’s Primary School, Glasgow) ਦ ਫੱਟਚਆਂ ਿੱਰਂ ਰਗਾ ਗ ਹਨ।  ਯਿਾਨ (rowan) ਦ ਯੁੱਖਂ, ਜ ਯਿਾਇਤੀ ਤਯ 
ਤ ਸੁਬਾਗ ਨਾਰ ਜੁੜ ਹ ਹਨ, ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਂ ਤ ਰਗਾਇਆ ਟਗਆ ਹ।  

ਜੰਗਰੀ ਘਾਹ ਅਤ ਪੁੱਰ “ਰੜੀਆਂ” ਾਯਰੀਭਂਿ ਦ ਭਦਾਨਂ ਟਿੱਚ ਆਯਥਯ ਸੀਿ (Arthur’s seat) ਦ ਟਛਰ ਟਹੱਸ ਨੰੂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। “ਰੜੀਆਂ” ਕੁਦਯਤੀ ਟਨਿਾਸ ਫਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਟਕ ਸਾਡੀ ਿਾਤਾਿਯਣਕ ਿਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦ ਟਹੱਸ ਿੱਜਂ ਫਾਇਡਾਇਿਯਟਸਿੀ 
(ਜਟਿਕ-ਟਿਟਬੰਨਤਾ) ਨੰੂ ਉਤਸਾਟਹਤ ਕਯਦੀ ਹ।  

ਨੇੜਰੀ ਿਯਯਨ (Traprain) ਖਦਾਨ ਤਂ ਿਾਚੀਨ ਚਿਾਨ ਦ ਗਰ ੱਥਯ ਮਾਯ, ਨੈਿੀਡ, ਗਯਸ ਅਤ ਟਥਸਰ ਿਯਗ ਟਦਆਂ ਟਿੱਚ 
ਟਘਯ (ਫਠੇ) ਹਨ।  

ਇਹ ਇਰਾਕਾ ਗਰਡਟਪੰਚਸ (ਸਨ-ਟਚੜੀਆ) ਅਤ ਸ਼ਪਟਪੰਚਸ ਿਯਗ ੰਛੀਆਂ ਤਂ ਇਰਾਿਾ ਛਿ ਕਯ, ਅਤ ਆਭ ਨੀਰੀਆਂ 
ਟਤਤਰੀਆਂ, ਿਭੁੱਖ ਬਟਯਆਂ, ਰਡੀਫਯਡਜ਼ ਅਤ ਸ਼ਟਹਦ ਦੀਆਂ ਭੱਖੀਆਂ ਟਜਹ ਕੀਿ-ਤੰਟਗਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਿੱਰ ਆਕਯਟਸ਼ਤ ਕਯਦਾ ਹ। 
ਤਝੜ ਟਿੱਚ ਟਦਆਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਿਾਰ ਸਾਰ ਿਾਸਤ ੁਨਯ-ਟਸਯਜਣ ਰਈ ਫੀਜ ਫਣਨ ਰਈ ਛੱਡ ਟਦੱਤਾ ਜਂਦਾ ਹ।  

 ਖਤਯ 1 

 ਖਤਯ 2 

 

 ਖਤਯ 3 

ਨਟਯਕ ਟਭਯਾਰਸ (Enric Miralles), ਸਕਾਟਿਸ਼ ਾਯਰੀਭਂਿ (Scottish Parliament) ਦ ਿਭੁੱਖ ਟਡਜ਼ਾਇਨਯ ਨੇ ਟਕਹਾ: 

“ਸੰਸਦ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਫਠਦੀ (ਇੱਕਤਯ) ਹ ਟਕਉਂ ਟਕ ਇਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜ਼ਭੀਨ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹ... ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਆਯਥਯਜ਼ ਸੀਿ 
(Arthur’s seat) ਦ ਢਾਰਿਂ ਅਧਾਯ ਤਂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਰਗਬਗ ਯਕ (ਚੱਿਾਨ) ਤਂ ਫਾਹਯ ਸ਼ਟਹਯ ਟਿੱਚ ੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।” 




