Når du stabler din bunke, skal du sørge
for at lægge de største sten nederst for
at give stabilitet. Grav den gerne lidt
ned i jorden. Undervejs, når du bygger
dyngen op, skal du sørge for at der er
en hældning, så stenene ikke falder ned
af sig selv, hvilket kan være farligt.
Det vigtigste er at undgå at bruge mørtel, for det fylder alle de vigtige huller
op, så dyrene ikke kan bo der.
En stendynge kan også være en fantastisk legeplads for børn. Nysgerrige
sjæle kan gå på opdagelse og finde dyr,
men husk at lægge stenene forsigtigt
på plads, når I har kigget under dem, og
respekter dyrene som bor der.

Vekselvarme dyr, fx. Humlerovbille (foto), edderkopper, insekter
og firben bruger solrige stendynger til at varme kroppen op.
(Foto: Lars Brøndum)

En stendynge skal gerne have en god hældning så stenene ikke falder ned, og samtidig giver en masse hulrum. (Foto: Katrine Turner)

Naturen i en stendynge
En stensætning fyldt med hulninger
og kroge er hjemsted for et utal af
insekter som biller, sommerfugle og
vilde bier samt fx. edderkopper, der kan
udnytte hulrummene mellem stenene
til husly. Stenene bliver dejligt varme
af solen, på samme måde som den
sydvendte skråning, og mange dyr kan
bruge hulrummene til at overvintre i.

Hvordan laver du bedst en stensætning?
En stensætning eller et stendige kan
være et utroligt flot element i haven og
være med at skabe rum. En stor stensætning kræver et stort stykke arbejde,
men til gengæld er det også et tiltag
i haven, der virkelig kan give plads til
mange nye former for liv. Selv en lille
bunke sten er bedre end en klippet steril græsplæne.

Stendyngen kan sagtens give plads til en masse danske planter.
Mange af vores krydderurter som fx. timian, merian og salvie
trives også virkeligt godt i stendynger og stenbed.
(Foto: Katrine Turner)

Små tips
En stendynge med en god højde bliver hurtigere varmet op af solen, og
mørke sten bliver hurtigere varme end lyse sten.
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