
PRODUKTBLAD - GRÖNA TAK

URBAN Biotoper
Vilda växter

De 7 biotoperna

Äng
Ängen är ett fuktigt och soligt område där 
den låga vegetationen domineras av gräs och 
örter. De blommande växterna lockar till sig 
färgglada fjärilar såsom brunfläckig pärlemor-
fjäril, violettkantad guldvinge och silverblåvin-
ge samt många bin och blomflugor.

Gräsmarker
Gräsmarker är en av Danmarks mest 
ljusa, öppna och värmekrävande biotoper. 
De kännetecknas av lågt växande vegetation 
och är ofta näringsfattiga på torr till fuktig 
jord. De blommande växterna lockar till sig 
färgglada fjärilar såsom hagtornsfjäril, hedpär-
lemorsfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Rikskärr
Rikskärr är mossor eller ängar där marken 
vanligtvis är vattenmättad. Vegetationen är 
ljus, öppen och artrik. Rikskärr domineras 
av gräs och örtvegetation med enstaka träd 
som al och videbuskar.

Skog
Grunden i denna biotop är fuktigt, djup 
och mullrik på grund av nedbrutna löv och 
annat organiskt material. Skogens växter 
är några av de första som blommar på 
våren. Redan i april täcker den vita ane-
monen skogen som ett vitt täcke - doften 
av anemoner och kompost är lukten av 
skog!

Strand
Stranden är en dynamisk biotop som är 
låg, ljus och har en flerårig vegetation. 
Jorden innehåller mycket grus, sten och 
fuktigheten varierar i biotopen. Marken är 
ofta näringsrik då havsvatten och vatten-
växter kan tillföra stranden näringsäm-
nen. De blommande växterna lockar till 
sig färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, 
hedpärlemorsfjäril, svingelgräsfjäril och 
sandgräsfjäril.

Strandäng
Strandäng är den vegetation som finns 
i lågt belägna arealer längs skyddade 
stränder med salt och bräckt vatten. 
Strandängen präglas främst av närheten 
till havet och saltvatten som ofta över-
svämmar strandängen. Vegetationen 
består av salt- och fukttåliga gräsarter 
och örter som ofta hålls nere av betande 
boskap. Här finns gott om mat för 
vadarfåglar.

Hed
Heden är ett konstgjort kulturlandskap 
som har bildats till följd av tidigare bön-
ders torvtäkt, avbetning och utarmning 
av marken. Hedljungen dominerar och 
väcker uppmärksamhet med sina lila 
arealer i sensommarlandskapet. De 
sockersöta, nektarhaltiga blommorna 
lockar till sig tusentals honungsbin och 
andra insekter.

URBAN Biotoper är ett unikt koncept 
som för naturen in i staden
- och skapar vild, grön och blommande frodighet på tak, fasa-
der och på väganläggningar.

Med URBAN Biotoper främjas den naturliga floran och faunan samt ökar den biologi-
ska mångfalden till glädje för stadsborna. Stadens luftkvalitet förbättras och stora 
mängder av nederbörd absorberas utan att belasta vattennätet.

URBAN Biotopen tillverkas i sven-
ska och danska professionella 
växthus och levereras som kom-
pletta växtpluggar som planteras 
individuellt.

Varje biotop innehåller 17 - 23 
olika arter, som levereras i krukor 
och planteras på plats.

Mer detaljerad produktinformation 
finner du på www.byggros.com.
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