
STENDYNGE
En nem måde at skabe helt unikke levesteder på er at lave en stendynge. Stenene skaber 
masser af små hulrum, og når stenene opvarmes af solen, vil der også være store tempera-
turforskelle. En stenbunke kan altså indeholde levesteder til flere forskellige arter med vidt 
forskellige præferencer. 

UDFORMNING OG PLACERING
Stendyngen behøver ikke blot være en bunke af sten, men 
den kan med stor fordel laves som et gammeldags stendi-
ge og dermed dele haven op i mindre dele. Sørg for, at der 
er flere forskellige størrelser af sten, så der bliver skabt så 
mange forskellige hulrum som muligt. Store sten er især 
vigtige, da de ligger godt fast og ikke så nemt vokser til. 
Stenbunken/-diget skal helst ligge både lysåbent og i læ. 
På den måde bliver stenene bedst opvarmet af solen. Man 
skal også være opmærksom på, at den ikke gror til i græs-
ser og urter, da den så hurtigt mister sin værdi. At den 
dækkes af mos og lav er til gengæld kun positivt. Mosser 
og laver er fantastiske levesteder for insekter, og det giver 

blot stendyngen en ny dimension af liv. Laver er meget 
langsomt voksende og vokser kun på åbne overflader 
som f.eks. sten. Laverne har derfor svært ved at finde 
levesteder i et meget tilvokset og næringspræget land-
skab, hvor store kampesten ofte forsvinder mellem 
græsser og høje urter. 

Jo ældre stenbunken bliver, jo højere biologisk værdi har 
den. Derfor er gamle stendiger fredede, da biodiversite-
ten kan tage årtier at genopbygge. 



STENBUNKENS DYRELIV

EDDERKOPPER
Edderkopper spiser rigtig mange andre insekter, især 
fluer, og de kan derfor være en kæmpe hjælp i haven. De 
kan rigtig godt lide at holde til mellem de store mark-
sten, og de vil sætte stor pris på en stendynge et ufor-
styrret sted i haven. Her kan de både lægge æg, gemme 
sig og gå på jagt. 

FIRBEN OG SNOG
Krybdyr er det, man kalder vekselvar-
me. Det betyder, at de ikke kan regu-
lere deres temperatur i kroppen, som 
os pattedyr og fugle gør det. De regu-
lerer i stedet deres indre temperatur 
ved at flytte sig mellem kolde og 
varme steder. Når det er rigtig koldt, 
graver de sig godt ned, og når solen 
kommer frem, ligger de gerne og soler sig. I en stenbunke vil 
stenene opfange meget af varmen fra solens stråler, og firben og snog vil meget 
gerne udnytte den varme. De kan også gemme sig mellem stenene om natten, eller hvis 
solens stråler bliver for hårde. 

PADDER
Padder er, ligesom krybdyrene, vekselvarme og nyder der-
for godt af de varme sten. De vil også meget gerne have 
fugtige steder at opholde sig og kan sagtens finde på at 
overvintre i en stendynge. Især skrubtudser og salaman-
dere har brug for enten kvasdynger eller stenbunker at til-
bringe vinteren i. Skrubtudser er mestre i at skovle snegle 
i sig og spiser især gerne dræbersneglens æg og yngel. 
Salamandere spiser også gerne snegle og masser af 
insekter, og deres larver spiser f.eks. myggelarver. Padder 
er derfor rigtigt nyttige at have i haven, da de kan være 
med til at holde nogle af havens andre dyr lidt i skak. 

TIPS OG TRICKS: STENDYNGEN SKAL VÆRE MINDST 1 ME-

TER HØJ, HVIS DEN SKAL VÆRE ATTRAK-
TIV FOR PADDER OG KRYBDYR.


