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URBANGREEN®

Vilde planter

De 7 biotoper

Eng
Engen er et fugtigt og sollyst område, hvor 
den lave vegetation domineres af græsser 
og urter. De blomstrende planter tiltrækker 
farvestrålende sommerfugle som brunlig 
perlemorssommerfugl, violetrandet ildfugl og 
isblåfugl samt mange bier og svirrefluer.

Overdrev
Overdrev er en af de mest lysåbne og 
varmekrævende biotoper i Danmark. Det 
præges af lavtvoksende vegetation og er 
oftest næringsfattig på en tør til fugtig jord. 
De blomstrende planter tiltrækker farvestrå-
lende sommerfugle som sortåret hvidvinge, 
klitperlemorssommerfugl, vejrandøje og 
sandrandøje.

Rigkær
Rigkær er moser eller enge, hvor jorden of-
test er vandmættet. Vegetationen er lysåben 
og artsrig og domineres af græs- og urteve-
getation med enkelte træer som rød-el og 
pilebuske.

Skov
Skovbunden er fugtig, dyb og muldrig på 
grund af de nedbrudte blade og andet 
organisk materiale. Skovbundens planter 
er nogle af de første, der blomstrer om 
foråret. Allerede i april dækker den hvide 
anemone skovbunden som et hvidt tæppe 
- duften af anemoner og muld er duften af 
skov!

Strand
Stranden er en dynamisk biotop med lav, 
lysåben flerårig vegetation. Jordbunden 
er gruset, stenet og ofte nærringsrig, 
da havvandet og vandplanter kan tilføre 
stranden næringsstoffer. Der er stor vari-
ation i fugtighed. De blomstrende planter 
tiltrækker farvestrålende sommerfugle som 
sortåret hvidvinge, klitperlemorssommer-
fugl, vejrandøje og sandrandøje.

Strandeng
Strandeng er den vegetation, der findes 
på lavtliggende arealer langs beskyttede 
salt- og brakvandskyster. Strandengen 
præges først og fremmest af havets 
nærhed og det salte vand, der ofte 
oversvømmer strandengen. Vegetationen 
består af salt- og fugttolerante græsser 
og urter, og holdes ofte nede af græs-
sende kreaturer. Her er masser af føde til 
vadefuglene.

Hede
Heden er et stykke menneskeskabt 
kulturlandskab opstået som følge af 
tidligere bønders skrælning af tørv, 
afgræsning og udpining af jorden. 
Hedelyngen dominerer og tiltrækker 
opmærksomhed, når den fremstår som 
store lilla flader i sensommerlandskabet, 
hvor de sukkersøde, nektarrige blomster 
lokker tusinder af honningbier og andre 
insekter til. 

URBANGREEN er et helt unikt koncept, 
der vil bringe naturen ind i byen
- og skabe vild, grøn og blomstrende frodighed på tage,  
facader, i parker og vejanlæg.

Med URBANGREEN vil det naturlige plante- og dyreliv fremmes og den biologiske 
mangfoldighed forøges til gavn og glæde for byens borgere. Byens luftkvalitet  
forbedres og store nedbørsmængder absorberes uden at belaste kloaknettet.

URBANGREEN biotoperne er pro-
duceret i et dansk professionelt 
væksthus og leveres som fær-
dige planteplugs der udplantes 
enkeltvis. 
Hver biotop indeholder  
17-23 forskellige arter, som leve-
res i bakker på plantecontainere.

Du kan rekvirére en specialbrochure og 
datablade på de enkelte biotoper 
hos Byggros
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