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Rozmieszczenie
gatunków

Objaśnienia do map UTM
Białe kółka – dane pochodzą z okresu historycznego,

do roku 1990 włącznie;
Czarne kółka – dane pochodzą z okresu współczesne-

go, tj. z lat 1991–2008;
Szare kółka – dane pochodzą z obu okresów, histo-

rycznego i współczesnego.

Znak zapytania (?):
– na mapach gatunków Anax ephippiger i Sympetrum

meridionale wskazuje na brak pewności, że gatunek
został prawidłowo oznaczony, choć jest to prawdo-
podobne;

– na mapie Cordulegaster bidentata wskazuje na nie-
precyzyjne dane dotyczące trzech małych obsza-
rów, dane te nie pozwalają na ustalenie, ile
kwadratów i które z nich powinny być zaznaczone
jako zajęte przez gatunek.

A – liczba oraz względny udział procentowy (frekwen-
cja) kwadratów ze stwierdzeniem gatunku w okre-
sie historycznym (liczba kwadratów ze stwierdzo-
nym gatunkiem/liczba wszystkich kwadratów, dla
których istnieją dane z danego okresu × 100%);

B – liczba oraz względny udział procentowy (fre-
kwencja) 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.
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Distribution
of species

Explanations to the UTM maps
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 his-

torical and current.

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 im-
precise data concerning three small areas (the data
are insufficient to indicate how many squares and
which squares should be marked as being occu-
pied).

A – the number and relative percentage (frequency)
of occupied squares recorded in the historical pe-
riod (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 sepa-

rator.



Lestes dryas Kirby, 1890

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony. Występuje w
całym kraju, w górach do 1120 m n.p.m.

Rozpowszechniony. Odnotowano lokalny spadek
częstości występowania pomiędzy okresem histo-
rycznym a współczesnym. Zauważalny jest on na naj-
bardziej antropogenicznie przekształconych obsza-
rach (np. Wielkopolska, Górny Śląsk), gdzie lokalnie

gatunek jest obecnie nawet dość rzadki. Spadek ten
jest efektem postępującego zaniku preferowanych
śródleśnych, astatycznych siedlisk bagiennych, turzy-
cowisk i sitowisk wskutek wylesienia i opadania po-
ziomu wód gruntowych. Poza tym gatunek zasiedla
drobne zbiorniki środowisk otwartych oraz skraje tor-
fowisk i większych kompleksów wód.
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Pałątka niebieskooka Robust Spreadwing

Very widespread. Occurs throughout the whole coun-
try, in the mountains up to 1120 m.

Fairly common. The species occupancy has locally
decreased between the historical and present period.
The decrease is recognizable in areas most trans-
formed by human impact (e.g. Great Poland, Upper
Silesia), where locally the species is presently even

quite rare. Vanishing of open astatic fens and swamps
(with Carex and Juncus) situated in forest areas, the
preferred habitats of the species, seems to be the
main reason for this state. Besides these, L. dryas in-
habits small water bodies in open landscapes and
edge zones of bogs and large water complexes.
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