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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.



Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony. Nie występuje
jednak na skrajnym południu, w większości masywów
górskich. Tylko wyjątkowo stwierdzany powyżej 400
m n.p.m., najwyżej na wysokościach 1095 i 1226 m,
kiedy warunki siedliskowe dwóch stawów tatrza-
ńskich były korzystne dla ważek (mniejsze zacienie-
nie i wyższe pH niż obecnie).

W skali kraju rozpowszechniony, ale częstość wy-
stępowania zróżnicowana regionalnie. Na dużych ob-

szarach południowej, środkowej, środkowo- i północ-
no-zachodniej Polski gatunek pospolity, na południo-
wym wschodzie umiarkowanie rozpowszechniony.
Na północnym wschodzie, należącym do strefy brze-
żnej zasięgu, zdecydowanie rzadszy: rozproszony lub
lokalny. W północno-wschodniej i wschodniej Polsce
w dużej mierze ustępuje miejsca S. paedisca.

Związany z wodami stojącymi, w ich obrębie eury-
topowy.
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Straszka pospolita Common Winter Damsel

Very widespread. Does not occur in southernmost Po-
land, in most mountain ranges. Only exceptionally
found above 400 m, at most at 1095 and 1226 m,
when two ponds in the Tatra Mountains were more
suitable for dragonflies (less shaded and less acidic).

On a national scale, fairly common. On a regional
scale, common in large areas of southern, central,

midwestern and northwestern Poland and moder-
ately represented in the Southeast. In the Northeast,
being a marginal zone of the extent, significantly
rarer: sparse or localized. In northeastern and eastern
Poland largely replaced with S. paedisca.

Related to standing waters, where eurytopic.
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