
 

 

Faktaark 

PRÆSTEKRAVEN 
 

Præstekraven kommer til Vadehavet fra 
Sydeuropa allerede i februar. Efterårstrækket 
forløber fra juli til september.  
 
 
UDSEENDE 
Præstekraven er på størrelse med en stær. De voksne 
fugle har lys brunlig overside, hvid underside og 
forholdsvis store øjne. Foran har de en sort halskrave. De 
korte ben er orange og næbbet er kort, orange med sort 
spids. De yngre fugle er lidt blegere i farverne og næbbet 
er mørkt. 
Når man ser dem på stranden løber de et lille stykke, 
standser op og leder efter byttet i sandet, løber et lille 
stykke igen og så videre. Præstekraven lever især på 
sandstrande, men benytter også de sandede vadeflader. 

 
ALDER  
Den ældste kendte præstekrave i Danmark blev næsten 
13 år. 

 
ÆG/UNGER  
Præstekraven laver en lille fordybning på strandbredden, 
hvor den lægger sine 3-4 æg. Når ungerne kommer ud af 
æggene, løber de selv rundt og finder føde. 

 
FØDE  
Præstekraven æder små snegle og orme. Føden opdager 
den ved hjælp af sine store øjne, hvorefter den løber 
derhen, bøjer hovedet ned og samler det op. 
 
LEVESTED  
Præstekraven yngler på sandstrandene på ydersiden af 
Vadehavet, hvorfor den er meget udsat for forstyrrelser af 
de mange turister. De præstekraver, som er på vej 
længere med nord, raster primært på vadefladerne og 
saltpanderne*. Det er især i maj-juni og august-september.  

 
FJENDER  
Ungerne kan blive taget af måger, krager og rovfugle. 
Mennesket og dets bedste ven hunden udgør dog en 
endnu større trussel, da mange præstekraveunger 
desværre bliver taget af løse hunde på strandene.  
 
*En saltpande er et lavt bassin i marskområde, hvor der foregår 
en synlig saltudfældning pga. udtørring af havvand efter højvande. 
Saltpanderne er normalt omgivet af vegetation og i dem vokser 
ofte særlig salttålende planter som fx kveller.  

Ekstra information  
Når præstekraven skal 
aflede fjender fra sine 

unger spiller den syg. Når 
den så har fået lokket 

fjenden væk, flyver den 
frisk og frejdig væk. 


