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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.



Somatochlora alpestris (Sélys, 1840)

Gatunek borealno-górski. W Polsce o bardzo małym,
rozerwanym zasięgu, tylko w niektórych masywach
górskich Karpat (Tatry, Masyw Gubałówki, Beskid
Żywiecki) i Sudetów (Masyw Śnieżnika, Góry By-
strzyckie, Góry Stołowe, Karkonosze, Góry Izerskie),
wyjątkowo w obniżeniu śródgórskim (Obniżenie
Orawsko-Podhalańskie). W Tatrach występuje powy-
żej 1000 m n.p.m., sięgając maksymalnie 1670 m. W
Sudetach, przy obniżonych piętrach roślinnych i wię-
kszym zatorfieniu, stwierdzany w zakresie 716–1430
m. Jedyne stanowisko we wspomnianym obniżeniu

śródgórskim (już tylko historyczne) znajdowało się
na rozległych torfowiskach wysokich w rejonie Czar-
nego Dunajca, wyjątkowo nisko jak na gatunek, bo na
wysokości ok. 650 m.

W skali kraju gatunek bardzo lokalny, bardzo rzad-
ki. W Tatrach lokalny, natomiast w Karkonoszach i
Górach Izerskich umiarkowanie rozpowszechniony.

Stenotopowy, rozwija się w bardzo drobnych zbior-
nikach (kałużach, oczkach) na górskich torfowiskach
wysokich i przejściowych.
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Miedziopierś górska Alpine Emerald

Boreo-mountain species. In Poland, has a very small,
fragmented extent, occurs only in some ranges in the
Carpathians (the Tatra, Gubałówka and Beskid Ży-
wiecki Mountains) and in the Sudety Mountains (the
Śnieżnik Range and the Bystrzyckie, Stołowe, Karko-
nosze and Izerskie Mountains). Exceptionally oc-
curred between the mountains, in the Orawa-Podhale
Basin. In the Tatra Mountains found above 1000 m,
up to 1670 m. In the Sudety, with their lowered limits
of vegetation zones and a larger area of peat bogs, re-

corded between 716 and 1430 m. In the Orawa-Pod-
hale Basin, in widespread peat bogs near Czarny
Dunajec, occurred extremely low, at ca 650 m (only
historical locality).

On a national scale, very localized and very rare. In
the Tatra Mountains localized, in the Karkonosze and
Izerskie Mountains moderately represented.

Stenotopic, breeds in very small water bodies
(puddles and pools) in the mountain peat bogs and
transition-mires.
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