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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 virens (Charpentier, 1825)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony, występuje w
całym kraju.

W skali kraju rozpowszechniony. Zdecydowanie
rzadszy na pogórzach, a w górach, powyżej 400 m
n.p.m., wręcz bardzo rzadki. Stwierdzony do ok. 900
m n.p.m. na skraju Tatr.

Związany z wodami stojącymi, tyrfofil, zasiedlający
zarówno torfowiska sfagnowe, obrzeża drobnych
zbiorników dystroficznych, jak i torfowiska niskie.
Poza tym występuje w drobnych, płytkich, zara-
stających zbiornikach różnego rodzaju, także śródpo-
lnych.
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Pałątka mała Small Spreadwing

Very widespread, occurs in the whole country.
Generally fairly common. However, much more

rare in the foothills and even very rare in the moun-
tains above 400 m. Found up to ca. 900 m at the edge
of the Tatra Mountains.

Related to standing waters, tyrphophilic. Inhabits
Sphagnum bogs, small dystrophic lakes and pools, and
fens. Occurs also in various small, shallow, overgrow-
ing water bodies, including those situated in fields.
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