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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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Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony, występujący w
całej Polsce.
Bardzo pospolity. W górach rzadki powyżej 600 m
n.p.m. Najwyższe stwierdzenia w Tatrach (1095 m,
1226 m) pochodzą z okresu, gdy Staw Smreczyński i
Staw Toporowy Niżni odznaczały się mniejszym zacienieniem i wyższym pH niż obecnie.
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Gatunek eurytopowy. Zasiedla wody stojące i
płynące, unikając jedynie szybko płynących i wyraźnie
kwaśnych. Znajdowany także w słonawych wodach
Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego i rzeki
Dziwny łączącej go z morzem.

Tężnica wytworna

Very widespread, occurs throughout the whole country.
Very common. In the mountains, rare above 600 m.
The most elevated records in the Tatra Mountains
(1095 and 1226 m) date from the past, when two
mountain ponds (Smreczyński and Toporowy Niżni)
were less shaded and less acidic.

Common Bluetail

Eurytopic. Inhabits standing and flowing waters,
but not fast-running and significantly acidic. Found
also in brackish waters of the Zalew Wiślany (Vistula
Lagoon), Zalew Szczeciński (Szczecin Lagoon) and
the Dziwna River connecting the latter with the Baltic
Sea.
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