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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.



Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Gatunek nomadyczny o zmiennym rozprzestrzenie-
niu i zmiennej częstości występowania, ze skłonno-
ścią do nalotów. Dawniej rzadko stwierdzany, jedynie
w południowym i centralnym pasie kraju. Od po-
czątku lat 90. XX wieku notowany wyraźnie częściej,
wydaje się, że w ekspansji. Obecnie można przyjąć, że
przynajmniej rozprzestrzeniony. Dane są wprawdzie
ciągle niezbyt obfite, ale stwierdzenia z małych po-
wierzchni kontrolnych wskazują, że w ciepłe lata po-
jawia się licznie. Najprawdopodobniej w dużej części
są to osobniki pochodzące z krajów leżących na
południe od Polski. Występuje wówczas zapewne na
wielu stanowiskach w południowej i środkowej Pol-

sce (np. w trakcie inwazji w 1995 roku), docierając do
północnej części kraju i Bałtyku. Jednak udany rozwój
larwalny potwierdzony został w Polsce tylko na nie-
których stanowiskach.

Rzadko stwierdzany dłużej niż 1–2 lata na danym
stanowisku. Okresowość zasiedlenia wielu stanowisk
wynika z preferencji siedliskowych gatunku. Jako ga-
tunek pionierski przedkłada on bowiem warunki ty-
powe dla wczesnych stadiów sukcesji. Zasiedla bar-
dzo ciepłe, bardzo płytkie, ubogie w roślinność, z
reguły wolno płynące (także ledwie sączące się) wody,
szczególnie świeżo oczyszczone rowy i strużki w żwi-
rowniach.
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Lecicha południowa Southern Skimmer

Nomadic species with a variable extent and occu-
pancy, and with a tendency towards influxes. In the
past, rarely recorded in the southern and central belts
of Poland. Since the beginning of the 1990s, much
more frequently observed, it seems to be in a climate-
-driven expansion. At present, considered to be at
least widespread. Data are still not very rich, however,
records from small monitored areas show abundant
appearance of the species in warm summers. Most
probably, these individuals originate to a large degree
from countries situated south of Poland. In such sum-
mers (e.g. after an invasion in 1995), the species cer-

tainly colonizes numerous localities in southern and
central Poland and reaches the northern parts of the
country and the Baltic coast. However, a successful
larval development has been confirmed in Poland
only at some localities so far.

Rarely found more than 1–2 years at an individual
locality that is a consequence of habitat requirements.
As a pioneer species, prefers conditions typical of
early stages of succession – small, very warm, very
shallow, vegetation-poor, slow-flowing (also only
trickling) waters such as freshly cleaned ditches, run-
nels and trickles in gravel pits.
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