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Rozmieszczenie
gatunków

Distribution
of species

Objaśnienia do map UTM

Explanations to the UTM maps

Białe kółka – dane pochodzą z okresu historycznego,
do roku 1990 włącznie;
Czarne kółka – dane pochodzą z okresu współczesnego, tj. z lat 1991–2008;
Szare kółka – dane pochodzą z obu okresów, historycznego i współczesnego.

White circles – data collected in the historical period
up to 1990;
Black circles – data collected in the current period, i.e.
between 1991 and 2008;
Grey circles – data collected in two periods, both historical and current.

Znak zapytania (?):
– na mapach gatunków Anax ephippiger i Sympetrum
meridionale wskazuje na brak pewności, że gatunek
został prawidłowo oznaczony, choć jest to prawdopodobne;
– na mapie Cordulegaster bidentata wskazuje na nieprecyzyjne dane dotyczące trzech małych obszarów, dane te nie pozwalają na ustalenie, ile
kwadratów i które z nich powinny być zaznaczone
jako zajęte przez gatunek.

A question mark (?):
– in the species Anax ephippiger and Sympetrum
meridionale indicates a lack of total certainty that
the species was correctly identified, however, it is
probable;
– in the species Cordulegaster bidentata indicates imprecise data concerning three small areas (the data
are insufficient to indicate how many squares and
which squares should be marked as being occupied).

A – liczba oraz względny udział procentowy (frekwencja) kwadratów ze stwierdzeniem gatunku w okresie historycznym (liczba kwadratów ze stwierdzonym gatunkiem/liczba wszystkich kwadratów, dla
których istnieją dane z danego okresu × 100%);
B – liczba oraz względny udział procentowy (frekwencja) kwadratów ze stwierdzeniem gatunku w
okresie współczesnym (liczony jak wyżej);
C – liczba i względny udział procentowy (frekwencja)
kwadratów ze stwierdzeniem gatunku (liczony jak
wyżej dla całego okresu objętego „Atlasem”);
D – liczba stwierdzonych stanowisk gatunku.

A – the number and relative percentage (frequency)
of occupied squares recorded in the historical period (the number of known occupied squares / the
number of all studied squares × 100%);
B – the number and relative percentage (frequency)
of occupied squares recorded in the current period;
C – the number and relative percentage (frequency)
of occupied squares for the whole period included
in the Atlas;
D – the number of recorded localities of the species.
In A, B and C a comma is used as the decimal separator.
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Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony. Występuje w
całym kraju, regularnie także w niskich górach. Zalatujące osobniki spotykano w Tatrach do 1226 m, a nawet 1350 m n.p.m., jednak najwyższe stwierdzenie
rodzimego występowania pochodzi z podnóża regli
tatrzańskich z wysokości ok. 900 m.
W skali kraju pospolity, ale częstość występowania
zróżnicowana regionalnie. Bardziej powszechny w
północnej, północno-zachodniej, częściowo wschodniej i częściowo środkowej Polsce. Natomiast w dużej
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części środkowego pasa kraju lokalny, a nawet rzadki.
Mniejsza częstość występowania jest konsekwencją
dużego stopnia antropogenicznych przekształceń
tych obszarów, a zwłaszcza ich wylesienia. Gatunek
związany jest tu przede wszystkim z większymi ocalałymi „wyspami” leśnymi.
Reobiont, zdecydowanie preferuje chłodniejsze,
małe i średniej wielkości cieki, w niższych położeniach – przynajmniej w umiarkowanym stopniu zacienione, śródleśne.

Świtezianka dziewica

Very widespread. Occurs in the whole country, also
regularly in low mountain elevations. Male vagrants
recorded in the Tatra Mountains up to 1226 m, and
even 1350 m, but the highest native occurrence of the
species is known below the Tatra at ca. 900 m.
On a national scale, common. On a regional scale,
more common in northern, northwestern, partly east-

Beautiful Demoiselle

ern and partly central Poland. Only local and even rare
in parts of central latitudes as a consequence of deep
human impact, especially of deforestation. Mostly inhabits forest ‘islands’ there.
Reobiontic. Prefers small and medium-sized,
cooler flowing waters, in lower elevations at least
moderately shaded, preferably in forest areas.
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