Planetskötare
Städerna växer snabbt eftersom många flyttar dit. Det ställer krav på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
sätt att leva. Vi måste tänka om och tänka nytt. Det är spännande och möjligheterna är oändliga eftersom den nya staden
ännu inte finns. För att vi, städerna och naturen ska må bra är
det viktigt att vi planterar träd och växter i städerna. De hjälper
bland annat till med att skapa mysiga miljöer, ta hand om föroreningar och sänka temperaturen.

Utmaningen:
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Bygg fler bostäder!
täder!
För att växterna skall kunna leva vidare
behöver deras frömjöl, pollen, spridas till
andra blommor. Det kallas pollinering.
Insekter, som tex bin, fjärilar och humlor,
är viktiga pollinerare. Insekterna behöver
någonstans att bo, lägga sina ägg och
övervintra men i våra välstädade trädgårdar och parker kan det vara svårt
för insekterna att
hitta en bra boplats.

Lägenheter
för insekter
Du behöver:
● Olika sorters naturmaterial som torra löv,
löv torra

ihåliga blomstänglar,, vass, träbitar och wellpapp
● Flera behållare, tex avklippta PET-flaskor, blomkrukor eller liknande. Det är
viktigt att det finns en botten i behållaren så att vinden inte kan blåsa rakt
igenom (om det finns ett hål i blomkrukan så gör det ingenting).
● Snöre
● Ev. hönsnät

Gör så här
● Klipp blomstänglarna så att de är lite kortare än vad

behållaren är djup. Fyll behållaren med så många stänglar som får plats. När du hänger upp krukan skall inget
ramla ut.
● Fyll fler behållare, tex en med löv, en med rullad wellpapp etc. För att inget skall ramla ut när du hänger
upp bostäderna så kan man sätta för ett hönsnät eller
binda fast allt med snöre.
● Be en vuxen att borra hål i en träbit. Hålen kan
vara mellan 2 till 8 mm i diameter och 5–6 cm djupa
(borra inte hål tvärs igenom träbiten, då blåser det
tvärs igenom).
● Linda ett snöre runt behållaren och häng upp
utomhus på en varm men inte alltför solig plats.
● Vill du se hur andra har byggt sina bostäder för
insekter kan du googla på insektshotell, bihotell eller
liknande.

Nästa
utmaningm
kommer oor!
två veck
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