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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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Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Gatunek stenotopowy, występuje w dużych i średnich
rzekach nizinnych, w niewielkim stopniu wkraczając
w przyujściowe odcinki małych rzek. Wszystkie
stwierdzenia poza dolinami rzecznymi dotyczą osobników zaleciałych. Gatunek jest rozprzestrzeniony w
kraju, ale w konsekwencji takiej specjalizacji siedliskowej ograniczony tylko do niektórych rzek. W
związku z tym w skali kraju rozproszony, jednak na
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obszarze występowania jest nawet pospolity. Monitoring na wybranych rzekach Polski (Warta, Pilica, Bug,
Narew) pokazał, że G. flavipes tworzy w nich ciągłe,
duże populacje o wysokim zagęszczeniu osobników.
Dane historyczne wskazują na dobrą kondycję polskich populacji nawet w okresie największych wartości zanieczyszczeń rzek w latach 70. i 80. XX wieku.

Gadziogłówka żółtonoga

Stenotopic, reobiontic species inhabiting large and
medium-sized rivers, to a small extent also adjacent
outlet sections of smaller flowing waters. All records
outside river valleys concern vagrants. Widespread in
the country, but as a consequence of habitat specialization restricted only to some rivers. Due to this restriction sparse on a national scale. However, even

River Clubtail

common in its area of occurrence. Studies in the selected rivers (Warta, Pilica, Bug, Narew) showed continuous large populations with a high density of individuals. Historical data suggest a favourable conservation status of Polish populations even in the period
of the highest river pollution in the 1970s and 1980s.
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