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Dukketeater med Pelle og Skalle 

 
Strandskaden kommer flyvende ind mod land og møder Præstekraven på 

vaden ved lavvande. 
  

Præstekraven:  Gå væk - gå væk  

Den skriger hæst og basker med vingerne. 
  

Strandskaden:  Halløj, sikke en velkomst—hvorfor er du så sur? 
  

Præstekraven:  Kan du ikke se, jeg er ved at finde føde. Du forstyrrer mig!  
 Alle sandormene her på vaden forsvinder ned i sandet.  

Jeg vil helst være alene, når jeg finder føde, så jeg kan se 
sandormene med mine store øjne. 

  
Strandskaden:  Ok, det må du undskylde. Jeg er vant til, at vi er mange 

strandskader, når vi finder mad. Vi er tusindvis, der bor her 
langs vadehavet. 

  
Præstekraven:  Vi er også mange præstekraver, men vi søger føde alene.  

 Hvor finder i føde?” 

  
Strandskaden:  På strandengene tæt ved sandvaderne. Jeg elsker at finde 

føde ved lavt vand. 
  

Præstekraven:  Er der sandorme? 
  

Strandskaden:  Ja, men vi spiser også andre ting. Vi spiser muslinger og vores 
unger elsker insekter. 

 Jeg er ikke bange for menneskerne, for vi er fredede, men jeg 
kan ikke lide, hvis de fisker for mange muslinger, for så er der 

ikke nok føde til os strandskader. 
  

Præstekraven:  Hvor mange unger får du? 
  

Strandskaden:  Jeg har lagt tre æg og har ligget på dem og ruget i 25 dage. 

Nu spiser de løs. Jeg har travlt lige til de er flyvefærdige.  
 Uha det er hårdt hvert år, når ungerne skal have mad! 

  
Præstekraven: Har du kun et kuld om året? Altså, jeg mener, lægger du kun 

æg én gang om året?” 
  

Strandskaden:  Ja da, hvor mange æg lægger du? 
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Præstekraven:  Jeg lægger fire æg hver gang og jeg lægger æg en - to eller 

tre gange om året. 
  

Strandskaden:  Det var meget!  
Jeg er glad for, jeg har en mage, vi har holdt sammen i mange 

år. Jeg håber, at vi vil holde sammen altid. Det ved jeg, der er 
nogen af de andre strandskader, der gør! 

  

Præstekraven:  Hvor gammel er du?  
  

Strandskaden:  Jeg er en ung fugl på 7 år, så jeg har sikkert mange år at leve 
i endnu. Jeg har hørt, at nogle fra min art blev over 25 år! 

  
Præstekraven:  Jeg er også 7 år, men hos vores art bliver de fleste kun 10 år. 

  
Strandskaden:  Nå, men jeg må videre. Ungerne skal have mad.  

 Bor du her hele vinteren? 
  

Præstekraven:  Hvis det er en hård vinter, tager jeg ned langs kysten i 
Europa, måske helt ned til Middelhavet. 

  
Strandskaden:  Ok. Jeg bliver her også i milde vintre ellers tager jeg længere 

ned langs Vadehavet til Tyskland eller Holland.  

 Jeg har noget familie, der har været helt i Rusland! 
  

Præstekraven:  Ok, det kan være vi ses igen en anden gang.  
 Nu skal jeg have ro, så jeg kan finde føde.  

 Hej, Hej. 
 

 Strandskaden: Hej! 
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