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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 sponsa (Hansemann, 1823)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony. Występuje w
całej Polsce, także na pogórzach i w niskich górach w
granicach 500–700 m n.p.m., jednak już rzadko wyżej,
sięgając aż do 1226 m (Staw Smreczyński, Tatry).

Bardzo pospolity. Poza masywami górskimi wi-
doczne na mapie różnice w pokryciu kwadratów są

tylko konsekwencją różnego stopnia eksploracji odo-
natologicznej obszarów.

Związany z wodami stojącymi, a w obrębie tej kate-
gorii siedlisk eurytopowy. Rzadko zasiedla lenityczne
strefy wód wolno płynących.
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Pałątka pospolita Common Spreadwing

Very widespread. Occurs in the whole country, also in
the foothills and low mountains of the South
(500–700 m), but rarely at higher altitudes, known up
to 1226 m (Smreczyński Pond in the Tatra Moun-
tains).

Very common. With the exception of mountains,
differences in the coverage recognizable in a map are

only a result of different levels of odonatological ex-
ploration.

Related to standing waters, where eurytopic.
Rarely inhabits lenitic zones of slow-flowing waters.
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