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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.



Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony. Nie występuje w
górach, jedyne XIX-wieczne stwierdzenie u stóp Tatr
mogło dotyczyć osobnika zaleciałego.

Pospolity.
Związany głównie z wodami płynącymi, od stru-

mieni po duże rzeki. W drugiej kolejności zasiedla je-

ziora, zwłaszcza przepływowe lub z rozległym piasz-
czystym litoralem. Wyjątkowo rozwija się w zbiorni-
kach w żwirowniach.
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Gadziogłówka pospolita Common Clubtail

Very widespread. Does not occur in the mountains, a
single record below the Tatra Mountains might have
concerned a vagrant.

Common.
Related mainly to flowing waters, from streams up

to large rivers. In the second place, inhabits lakes, es-

pecially those situated on a run of flowing waters or
with a broad sandy littoral. Very rarely breeds in
gravel pits.
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