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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.



Libellula fulva O.F. Müller, 1764

Gatunek obecnie rozprzestrzeniony. Nie występuje na
południu, tj. w górach i na pogórzach, jedyne
XIX-wieczne stwierdzenie w Tatrach od dawna uwa-
żano za niewiarygodne.

W skali kraju umiarkowanie rozpowszechniony,
jednak częstość występowania bardzo zróżnicowana.
Można wyróżnić dwa obszary, na których jest zdecy-
dowanie większa. Pierwszy niemal dokładnie pokry-
wa się z pojezierzami pozostałymi po ostatnim zlodo-
waceniu. Drugi, mniejszy, obejmuje dużą część środ-
kowo-wschodniej Polski. Na tych terenach gatunek

jest dość pospolity. W pozostałej części zasięgu lokal-
ny i dość rzadki. Można więc rzec, że gatunek zdecy-
dowanie ciąży ku pojezierzom.

Wydaje się, że rozprzestrzenienie, a zwłaszcza czę-
stość występowania gatunku wzrosły w ostatnich de-
kadach. Wzrost ten odnotowano zarówno w kierunku
północnym, jak i południowym w stosunku do daw-
nego rdzenia zasięgu na środkowym zachodzie kraju.

Zasiedla wody stojące i wolno płynące. Preferuje
jeziora oraz strefy lenityczne rzek i strumieni z roślin-
nością wynurzoną.
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Ważka ruda Blue Chaser

At present, widespread. Does not occur in the South,
i.e. in the mountains and foothills. A single record
from the nineteenth century in the Tatra Mountains
has been assumed unreliable for a long time.

On a national scale, moderately represented. How-
ever, the species occupancy varies strongly from re-
gion to region. Generally, the species clearly leans to-
wards lake districts. Two areas of its fairly common
occurrence are recognizable. The first almost exactly
covers the postglacial lake districts of northern and

midwestern Poland. The second, smaller, comprises a
large part of the Mideast. Elsewhere localized and
fairly rare. It seems that the species extent and espe-
cially the species occupancy increased in recent de-
cades, both to the north and south from a former mid-
western core of the range.

Inhabits standing and slow-flowing waters, prefer-
ring lakes and lenitic zones of rivers and streams with
emergent vegetation.
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