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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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Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)

Być może allochtoniczny, znany tylko z jednego stanowiska, jednego z najbardziej wysuniętych na północ w
europejskiej części zasięgu (49°21'). Zarówno
szczupłość materiału (tylko 1 osobnik z 1960 roku),
jak i zaskakująca w przypadku tego gatunku lokalizacja na dużej wysokości na pogórzu (750 m n.p.m.) sugerują, że mógł to być osobnik przypadkowy, przyniesiony wiatrem z południa, ze Słowacji. W tym regio-
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nie (Pogórze Gubałowskie) wieją silne wiatry typu fenowego (tzw. halny) rodzące się po drugiej stronie
grzbietów Tatr w Słowacji. Wprawdzie i tam L. macrostigma jest rzadkością, ale już autochtoniczną. Nie
można także wykluczyć długodystansowej dyspersji
gatunku (np. z Węgier) w postaci aeroplanktonu niesionego prądami powietrznymi.

Pałątka wielkoplama

Possibly allochthonous, known only from one locality
in southernmost Poland, one of the northernmost localities in the species European extent (49°21'). The
only one individual found in a museum collection
from 1960 and surprising for the species situation of
the site in the high foothills (750 m) suggests a result
of accidental dispersal by the wind from Slovakia. In

Dark Spreadwing

this region (Gubałowskie Foothills), strong fen winds
(‘Halny’) occur which are born in the opposite side of
the Tatra Mountains, in Slovakia. L. macrostigma is a
rarity in Slovakia, but indigenous. A long-distanced
dispersal of the species (e.g. from Hungary), as an
aeroplankton brought by air currents, was also possible.
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