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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.



Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

W przeszłości gatunek prawdopodobnie umiarkowa-
nie rozprzestrzeniony. W ostatnich 2–3 dekadach roz-
szerzył szerokim frontem zasięg ku północy o
100–300 km. Obecna północna granica zasięgu bie-
gnie wzdłuż północnej granicy Polski, a zapewne już
ją przekroczyła. Aktualnie gatunek rozprzestrzenio-
ny, a biorąc pod uwagę bardzo prawdopodobne wystę-
powanie w północno-zachodniej i południowo-za-
chodniej Polsce – szeroko rozprzestrzeniony. Nato-
miast prawie nie zasiedla gór oraz częściowo pogórzy.
Jako rodzimy najwyżej stwierdzony do 560 m n.p.m.

W skali kraju obecnie rozpowszechniony. Na du-
żych obszarach, np. w środkowo-zachodniej Polsce,
nawet pospolity.

Często tworzy duże populacje, największe w eutro-
ficznych, płytszych jeziorach i ekstensywnie użytko-
wanych lub zarzuconych stawach. Poza tym występu-
je w innych rodzajach wód stojących, a nawet wolno
płynących. Związany z obfitą roślinnością zanurzoną,
okresowo pojawiającą się przy powierzchni, w pierw-
szej kolejności z Ceratophyllum, w drugiej z Myriophyl-
lum.
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Oczobarwnica mniejsza Small Redeye

In the past, probably moderately widespread. In the
last 2–3 decades has expanded its range on a wide
front 100–300 km north. The present extent limit
runs along the Polish northern border, or probably
has already crossed it. At present, the species is wide-
spread, and considering a very probable occurrence in
northwestern and southwestern Poland even very
widespread. However, almost absent from the moun-
tains and partly from the foothills of the South. As na-
tive recorded up to 560 m.

On a national scale, presently fairly common. In
large areas, e.g. in midwestern Poland, even common.

Frequently occurs in large populations, the largest
in eutrophic, shallower lakes and extensively used or
abandoned aquaculture ponds. Besides these, inhab-
its many other standing, and even slow-flowing wa-
ters. Related to abundant aquatic submerged vegeta-
tion periodically appearing on the water table, first
of all with Ceratophyllum, at the second place Myrio-
phyllum.
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