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ZMIANY LICZEBNOŚCI KLĄSKAWKI
SAXICOLA RUBICOLA W DOLINIE ODRY
KOŁO ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1996-2010
Changes in population size of the Stonechat Saxicola rubicola
in the River Odra valley near Zielona Góra in the years 1996-2010

ABSTRAKT: Praca opisuje zmiany liczebności kląskawki Saxicola rubicola w dolinie Odry koło Zielonej
Góry w woj. lubuskim. Porównano dane zebrane w dwóch okresach: w latach 1996-2000 i 2008-2010.
W okresie pierwszym wykryto 6 stanowisk kląskawki, w okresie drugim 33 stanowiska. Na przestrzeni
15 lat nastąpił ponad 5-krotny wzrost liczebności. W czasie tym zauważono przenikanie kląskawki
w głąb doliny Odry oraz zasiedlanie nowych środowisk (wał rzeki, przesuszone trzcinowiska, łąki).
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ABSTRACT: This paper describes the changes in population size of the Stonechat Saxicola rubicola
in the River Odra valley near Zielona Góra in Lubuskie Province. Data collected during two research
periods of 1996-2000 and 2008-2010 was compared. In the first period 6 locations of Stonechat were
found against 33 locations found in the second period. There was a fivefold increase in population size
within 15 years. Throughout that time the Stonechat was observed to have penetrated into the depths
of the river Odra valley and to have settled in new habitats (river embankments, dried reed growths,
meadows).
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Wstęp
Kląskawka jest nielicznym lub średnio
licznym gatunkiem występującym głównie
w południowej Polsce (Kuźniak i Walasz
2007). Jest gatunkiem o wzrastającej liczebności i rozszerza obszar występowania w
kierunku północnym (Kuźniak i Lorek 1999,
Kuźniak i Walasz 2007, Ławicki 2006, Neubauer et al. 2001). Podobnie ekspansję gatunku na przełomie lat 1990. i 2000. odnotowano w województwie lubuskim (Czechowski
et al. 2006). Pierwsze stanowiska w dolinie
Odry wykryto w roku 1996 (Czechowski et

al. 2002). Od tamtej pory następuje ciągły
wzrost liczebności. Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie zmian i wzrostu liczebności kląskawki w dolinie Odry koło Zielonej Góry na przestrzeni ostatnich 15 lat.
Teren badań, materiał i metody
Obserwacje prowadzono na około 25 km
odcinku doliny Odry, wyłącznie na lewym
brzegu doliny między miejscowościami Pomorsko a Radnica (ryc. 1). Obszar badań,
o powierzchni około 55 km2, leży na terenie
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