Klyde
Klyden kommer til Vadehavet i begyndelsen af
marts fra det sydlige Europa. Herefter kan de gå på
de blotlagte mudderbanker i store flokke og finde
føde. Man kan se den frem til september/oktober.

Udseende
Klyden er meget karakteristisk med sin
sorthvide fjerdragt, sit lange
opadbøjede næb og meget lange gråblå
ben. Den er cirka på størrelse med en
allike.
Alder
Klyden kan blive op til 25 år.
Æg/unger
Klyden lægger 2-4 æg, og allerede når
ungerne kommer ud af æggene, kan de
selv løbe rundt og finde deres mad.

Føde
Når klyden søger føden, svinger den sit
hoved fra side til side, således at den
med næbbet fejer vandet og filtrerer det
for spiselig ting. Det er små krebsdyr,
dyndsnegle, alger og lignende. Under
fødesøgningen kan klyden svømme,
hvilket er ualmindeligt hos vadefuglene.
Dette kan den, fordi den er en af de få
vadefuglearter, som har svømmehud
mellem tæerne.

Sjov information
For at forsvare sin rede og sine unger spiller
klyden syg, og foregiver at have brækket sin
vinge, så den ikke kan flyve. Derved håber den
at ræven vil interessere sig mere for
forældrefuglen end for æggene eller ungerne.
Når den har fået ræven væk, og ræven nærmer
sig ”den syge” fugl, letter den og flyver væk, og
derved har den forhåbentlig reddet sine æg
eller unger. Det samme skuespil opleves hvis
mennesker nærmer sig yngleområdet.

Det store ta’ selv bord

Levested
Den yngler på rævefri øer og på
strandenge. Efter yngletiden samler
fuglene sig bl.a. i Ho Bugt og ved
Rømødæmningen, hvor de ved lavvande
søger føde og ved højvande står og
hviler på højvandsrastepladserne i store
tætte flokke, som giver en fantastisk
collage i sort og hvidt.
Fjender
Klydens største fjende er ræven. Især
når klyden yngler på strandenge er den
udsat for angreb af ræv. Den største
trussel mod klyden i dag, er uden tvivl
mink og mårhund, som er gode
svømmere og nemt kan komme ud til
yngleøerne.

