
Bombina variegata 
(Linnaeus, 1758)

Kumak górski

P∏azy, bezogonowe, 
ropuszkowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Obie p∏cie podobnej wielkoÊci, dymorfizm rozmiarów cia-
∏a s∏abo zaznaczony: dojrza∏e p∏ciowo samce mierzà
2,7–5,7 cm, samice 3,0–5,3 cm. Masa osobników w okre-
sie godowym: samce 1,5–8 g, samice 1,9–10 g.
Cia∏o sp∏aszczone grzbietobrzusznie, koƒczyny kr´pe;
przednie o czterech palcach, tylne o pi´ciu, po∏àczonych
b∏onà p∏awnà. Koƒczyny tylne samców sà d∏u˝sze ni˝ u sa-
mic. P∏aska g∏owa o zaokràglonym pysku nie posiada b∏on
b´benkowych ani gruczo∏ów przyusznych, charakterystycz-
nych dla ropuch. èrenice sà sercowate. Skóra grzbietu wy-
raênie chropowata; ka˝dy wzgórek zakoƒczony jest ciem-
nym szpikulcem otoczonym drobniejszymi rogowymi kolca-
mi. Brzuszna strona cia∏a bez brodawek, g∏adka, barwna.
T∏o grzbietu na ogó∏ jednolicie szare lub gliniaste, niekiedy
z ciemniejszymi, bràzowymi lub oliwkowymi, nieregularny-
mi plamkami. Spotyka si´ tak˝e kumaki, zwykle m∏ode,
o grzbiecie zielonkawym lub z zielonà pr´gà wzd∏u˝ grzbie-
tu. Koƒce palców od góry jasne, zwykle ˝ó∏te. Wi´kszoÊç
spodu cia∏a, tak˝e koƒczyn, zajmujà ˝ó∏te lub pomaraƒczo-
we plamy pokrywajàce > 50% jego powierzchni. Barwne
plamy brzucha i ud tworzà wspólny obszar ograniczajàcy
ciemne t∏o do ma∏ych wysepek. ¸ukowate plamy piersiowe
∏àczà si´ z plamami ramieniowymi. Plamy podgardla rów-
nie˝ zlewajà si´ ze sobà. Kolor t∏a brzucha mo˝e si´ zmie-

niaç od szarego do czarnego, w zale˝noÊci od proporcji ko-
mórek barwnikowych, czarnych melanoforów i srebrnych
guanoforów oraz stanu rozproszenia barwników. Powy˝szy
opis dotyczy najcz´Êciej spotykanego wzorca plamistoÊci,
gdy˝ w ka˝dej populacji istniejà liczne odst´pstwa, a zakres
zmiennoÊci jest szeroki.
Niewielki dymorfizm p∏ciowy u kumaka górskiego jest wy-
raêny tylko w okresie rozrodu. Samce majà wówczas na
wewn´trznej stronie przedramienia, kciuka i przyÊrodkowej
stronie palców d∏oni bràzowe lub czarne modzele godowe.
Niewielkie modzele znajdujà si´ tak˝e na spodniej stronie
jednego lub dwu palców stopy (palce 2. i 3.). Koƒczyny
przednie samców sà masywniejsze ni˝ samic, palce krót-
sze, nasada kciuka wyraênie zgrubia∏a. Samce kumaka
górskiego nie posiadajà worków powietrznych w dnie jamy
g´bowej, a w czasie wydawania g∏osu (kumkania) nie na-
dymajà cia∏a jak kumaki nizinne. Rogowe modzele godo-
we zanikajà po okresie rozrodczym.
Cia∏o kijanek jest ubarwione jednolicie, o szarym odcieniu,
co wynika z równomiernego rozmieszczenia srebrzystych
guanoforów poÊród bràzowoczarnych melanoforów. S∏abo
wysklepionà p∏etw´ ogonowà pokrywa charakterystyczna
sieç melanoforów. Niekiedy pow∏oki kijanek bywajà zie-
lonkawe. Ich brzuch jest ciemny, ze srebrnym deseniem.
Spiraculum – otwór oddechowy – le˝y w okolicy serca, na
spodzie cia∏a. Fa∏d wokó∏ pyszczka uzbrojonego w rogowe
szcz´ki zaopatrzony jest w rz´dy zgrzeb∏owatych zàbków
rogowych. Dwa ich rz´dy le˝à przed, a trzy za pyszczkiem.
Przed metamorfozà ca∏kowita d∏ugoÊç kijanek wynosi
40–57 mm. Przeobra˝one kumaczki mierzà 10–15 mm.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Kumaki górskie mogà byç mylone z kumakami nizinnymi.
Cechà najcz´Êciej wykorzystywanà do ich rozró˝nienia jest
uk∏ad barwnych plam na brzuchu. U ka˝dego osobnika jest
on indywidualny, ale gatunkowo specyficzny. U kumaka ni-
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zinnego plamy zajmujà zwykle < 50% powierzchni i sà z re-
gu∏y izolowane od siebie. Gatunki kumaków ró˝nià si´ bu-
dowà skóry grzbietu, która jest g∏adka z p∏askimi brodaw-
kami u kumaka nizinnego, a chropowata z ostrymi szpikul-
cami u kumaka górskiego. W okresie rozrodczym doros∏e
samce kumaka górskiego majà na spodniej stronie palców
stopy modzele , których brak u kumaka nizinnego. Charak-
terystyczny jest ponadto g∏os godowy kumaka górskiego,
sprawiajàcy wra˝enie poj´kiwania.
Kijanki kumaka górskiego mogà byç mylone z kijankami
innych gatunków p∏azów bezogonowych. Jednak p∏etw´
ogonowà kijanek kumaków pokrywa g´sta ciemna sieç ko-
mórek barwnikowych – melanoforów, a otwór skrzelowy
po∏o˝ony jest na spodniej stronie cia∏a, mniej wi´cej
w Êrodku, podczas gdy u wszystkich innych naszych p∏azów
bezogonowych tworzy on rurk´ na lewym boku cia∏a. Cia-
∏o kijanek kumaka górskiego jest ubarwione jednolicie –
brak ciemnych pasm biegnàcych wzd∏u˝ grzbietu, cechujà-
cych kijanki kumaka nizinnego. P∏etwa ogonowa jest te˝
s∏abiej wysklepiona ni˝ u kijanek kumaka nizinnego.
TrudnoÊci z identyfikacjà gatunków kumaków mogà poja-
wiç si´ na obszarze styku zasi´gów kumaka nizinnego
i górskiego, tj. w wàskim pasie na pogórzu Karpat, gdzie
gatunki te krzy˝ujàc si´, wydajà naturalne mieszaƒce ró˝-
nych pokoleƒ, które majà kombinacj´ cech obu gatunków.
Mieszaƒce mogà wyst´powaç w towarzystwie jednego lub,
rzadziej, obu gatunków rodzicielskich.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Po hibernacji na làdzie kumaki pojawiajà si´ w niewielkich
zbiornikach wodnych na pogórzu w po∏owie kwietnia,
a w wy˝szych po∏o˝eniach górskich póêniej, co uzale˝nio-
ne jest od temperatury i lokalnego mikroklimatu. Kumak
górski preferuje niewielkie, p∏ytkie zbiorniki wodne, jak:
stawki, glinianki, rowy przydro˝ne, stawki osuwiskowe,
˝wirowiska nadrzeczne, m∏aki. W górach zasiedla nawet
ka∏u˝e tworzàce si´ w zag∏´bieniach terenu, koleiny po-
wsta∏e na gliniastych drogach leÊnych lub Êródpolnych
w dolinach rzek. W Beskidzie Niskim i Bieszczadach wyjàt-
kowo spotkaç mo˝na go na p∏yciznach wolno p∏ynàcych
potoków górskich. Jest gatunkiem ciep∏olubnym, unika
ch∏odnych wód p∏ynàcych.
Samce pojawiajà si´ wiosnà wczeÊniej od samic, majà ju˝
wtedy dobrze wykszta∏cone modzele godowe. Sezon roz-
rodczy kumaka górskiego jest wyjàtkowo d∏ugi – obejmuje
5 miesi´cy i trwa, z niewielkimi przerwami, od kwietnia do
sierpnia w∏àcznie. Okresy wzmo˝onej aktywnoÊci godowej,
tj. wydawania g∏osów, ∏àczenia si´ w pary i sk∏adania jaj,
nast´pujà ka˝dorazowo po obfitych opadach deszczu to-
warzyszàcych wiosenno-letnim burzom. W ciàgu roku gody
kumaków górskich odbywajà si´ kilkanaÊcie razy, trwajàc
zaledwie 1–5 dni. Po deszczu przebywajàce w wodzie sam-
ce wydajà wysokie, j´kliwe i szybko powtarzane „u-u-u-u...”

Nasilenie wydawania g∏osów godowych nast´puje dwu-
krotnie w ciàgu dnia: raz w godzinach przedpo∏udniowych,
drugi – póênym popo∏udniem i wieczorem. W porównaniu
z kumakiem nizinnym g∏os kumaka górskiego jest s∏aby
i s∏yszalny tylko z bliskiej odleg∏oÊci. Wydajàcy go samiec
unosi si´ na powierzchni wody, a równowag´ utrzymuje
szeroko rozstawiajàc tylne koƒczyny. Co jakiÊ czas gwa∏tow-
nie nimi kopie, wytwarzajàc koncentryczne fale u∏atwiajàce
ustalenie niewielkich terytoriów w wi´kszych stawkach, jeÊli
zag´szczenie samców jest stosunkowo ma∏e. W mniejszych
zbiornikach, lub gdy wzrasta liczba samców, ich strategia
rozrodcza ulega zmianie. Na przemian kumkajà lub aktyw-
nie poszukujà samic przybywajàcych na godowisko. Gdy
spostrzegà innego kumaka, podp∏ywajà do niego i ∏apià
go w obj´cia. Pochwycone samce, a tak˝e niereceptywne,
czyli niegotowe jeszcze do z∏o˝enia jaj samice wydajà wte-
dy specyficzny g∏os, powodujàcy rozluênienie uÊcisku. Sa-
mice receptywne akceptujà uÊcisk samca i nie wydajà takie-
go g∏osu. Po∏àczona para odp∏ywa w spokojniejsze miejsce.
Samiec obejmuje przednimi koƒczynami samic´ w okolicy
pachwin, splatajàc palce na jej brzuchu. Podbródek samca
ÊciÊle przylega do bioder samicy; jest to tzw. amplexus ingu-
inalis, charakterystyczny dla kumaków. Silny uÊcisk kr´pych
ramion i szorstkie modzele godowe u∏atwiajà utrzymanie
samicy mimo zap´dów rywali.
Samice po z∏o˝eniu jaj opuszczajà godowisko, przenoszà si´
do innych zbiorników bàdê ukrywajà na làdzie. Liczba sam-
ców na godowiskach wielokrotnie przewy˝sza wi´c liczb´ sa-
mic. Poniewa˝ gody trwajà krótko, konkurencja o samice
jest ogromna. Samce walczà o nie, próbujàc wyrwaç je z ob-
j´ç konkurentów. Widok k∏´bka kumaków z kilkoma samca-
mi obejmujàcymi jednà samic´ nie nale˝y do rzadkoÊci.
Samce przepychajà si´, usi∏ujàc uzyskaç jak najkorzystniej-
sze po∏o˝enie, by kopni´ciami tylnych, zaopatrzonych
w szorstkie modzele koƒczyn zepchnàç konkurentów.
Samice kumaka górskiego w porównaniu z samicami ku-
maka nizinnego sk∏adajà mniejszà liczb´ wi´kszych jaj. Od-
mienna strategia inwestowania zasobów w potomstwo
u tych gatunków to jedna z licznych adaptacji umo˝liwiajà-
cych kumakom ˝ycie i rozród w odmiennych typach zbiorni-
ków wodnych spotykanych w górach oraz na nizinach.
Skrzek kumaków górskich sk∏adany jest w niewielkich, luê-
nych k∏´bach liczàcych 4–58 jaj (Êrednio 17). Samice przy-
czepiajà go do roÊlin wodnych, patyków, a w mulistych ka-
∏u˝ach czy koleinach sk∏adajà skrzek na dnie. Galaretowate
os∏onki jaj sà wtedy pokryte mu∏em. Ârednica komórek jajo-
wych wynosi ok. 1,9 mm, ich obj´toÊç jest wi´c 2,5 raza
wi´ksza ni˝ jaj kumaka nizinnego. W czasie krótkich godów
samice sk∏adajà Êrednio 116 jaj. Gody powtarzajà kilka-
krotnie, sk∏adajàc ∏àcznie kilkaset jaj rocznie.
Tempo rozwoju jaj i kijanek jest silnie uzale˝nione od tem-
peratury. W niewielkich, nas∏onecznionych zbiornikach
temperatura w ciàgu dnia si´ga 30ºC, a w nocy spada do
kilkunastu stopni. Dobowa amplituda jest wi´c znaczna.
Wyl´g∏e po 7–12 dniach kijanki mierzà ok. 9 mm. Pierw-
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sze kilka dni sp´dzajà nieruchomo, przyczepione do os∏o-
nek jajowych lub innych przedmiotów nitkà Êluzu wydziela-
nego przez parzyste gruczo∏y cementowe le˝àce na spo-
dzie cia∏a, tu˝ za otworem g´bowym. Poczàtkowo kijanki
sà bocznie sp∏aszczone, a ich cia∏o ma barw´ jednolità,
szarobràzowà. W ciàgu paru nast´pnych dni wykszta∏cajà
si´ niemal wszystkie narzàdy kijanek, ich cia∏o zaokràgla
si´, a obj´toÊç wzrasta. Do czasu, gdy kijanka rozpocznie
aktywne ˝ycie i sama zacznie zdobywaç pokarm, korzysta
z zapasów ˝ó∏tka nagromadzonego w jaju. Jej rozmiary sà
bezpoÊrednio zale˝ne od zasobów ˝ó∏tka, jakie zdepono-
wa∏a jej matka w oocytach (komórkach jajowych) w roku
poprzedzajàcym sk∏adanie jaj. Na tym etapie najlepiej wi-
doczna jest przewaga, jakà przechodzàce na w∏asny gar-
nuszek du˝e kijanki kumaków górskich majà nad mniej-
szymi kijankami innych gatunków, sk∏adajàcych mniejsze
jaja, w tym tak˝e kumaka nizinnego. Poniewa˝ kijanki mo-
gà rozpoczàç metamorfoz´ dopiero po osiàgni´ciu pew-
nych krytycznych rozmiarów, du˝e, zasobne w ˝ó∏tko jaja
kumaka górskiego umo˝liwiajà temu gatunkowi wczeÊniej-
sze opuszczenie krótkotrwa∏ych zbiorników wody.
Metamorfoza, w zale˝noÊci od temperatury, nast´puje po
2–2,5 miesiàcach. Kijanki, które rozwin´∏y si´ z póêno z∏o-
˝onych jaj, mogà w sprzyjajàcych okolicznoÊciach, gdy wo-
da nie zamarznie do dna i nie powstanà warunki beztleno-
we, zimowaç. Przeobra˝one kumaczki, podobnie jak ich
nizinni krewniacy, przebywajà poczàtkowo w p∏ytkich par-
tiach zbiorników, m∏akach, nie oddalajàc si´ od miejsc,
w których przysz∏y na Êwiat. Rosnà szybko – kilka mm na
miesiàc. Z koƒcem lata zró˝nicowanie wielkoÊci m∏odych
kumaczków ró˝nych kohort (grup wiekowych) jest ogrom-
ne. Wynika ono z cyklicznoÊci rozrodu uzale˝nionego od
opadów, ró˝nic w zasobnoÊci poszczególnych zbiorników
wodnych w pokarm oraz indywidualnych cech poszczegól-
nych kijanek i kumaczków.
Dojrza∏oÊç p∏ciowà kumaki górskie uzyskujà na ogó∏
w trzecim roku, po dwu hibernacjach. Przeobra˝one z po-
czàtkiem lata i szybko rosnàce osobniki czasem mogà jed-
nak godowaç ju˝ w roku nast´pnym.

AktywnoÊç i po˝ywienie
Grubsza skóra kumaka górskiego wskazuje, ˝e prowadzi
on bardziej làdowy tryb ˝ycia ni˝ kumak nizinny. Jego ak-
tywnoÊç jest mocno zwiàzana z temperaturà i opadami.
Cz´sto opuszcza wod´, a gdy temperatura nadmiernie
wzroÊnie lub spadnie, chroni si´ pod kamieniami, w jam-
kach czy w szczelinach sp´kanej gliny. Gdy okresowe zbior-
niki wysychajà, cz´Êç kumaków migruje do innych, a reszta
pozostaje w pobliskich schronieniach, oczekujàc deszczu.
Z kryjówek wychodzà wtedy nocà, gdy wzrasta wilgotnoÊç.
Kumaki pojawiajà si´ b∏yskawicznie w wype∏nionych desz-
czówkà zag∏´bieniach terenu, samce kumkajàc wabià sa-
mice, szybko tworzà si´ pary, które sk∏adajà jaja.
W pokarmie kumaka górskiego spory udzia∏ majà bezkr´-
gowce làdowe: pajàki, chrzàszcze (Elateridae, Curculioni-

dae, Carabidae, Chrysomelidae), mrówki, larwy motyli, plu-
skwiaki oraz d˝d˝ownice. M∏ode, Êwie˝o przeobra˝one ku-
maczki zjadajà drobne muchówki, skoczogonki i roztocza.
Kijanki od˝ywiajà si´ g∏ównie glonami zeskrobywanym
z powierzchni roÊlin czy kamieni, a tak˝e gnijàcymi szczàt-
kami roÊlin. W pozbawionych roÊlinnoÊci ka∏u˝ach czy ko-
leinach po˝erajà wierzchnià warstw´ mu∏u, w której rozwi-
jajà si´ okrzemki. Miejsca intensywnego ˝erowania, jakimi
sà p∏ycizny, usiane sà p∏ytkimi do∏kami wykopanymi przez
kijanki ˝yjàce w du˝ym zag´szczeniu.
We wrzeÊniu kumaki udajà si´ na sen zimowy, który sp´-
dzajà ukryte w rumowiskach, pod k∏odami, w norach czy
szczelinach gruntu.

Charakterystyka ekologiczna

Kumak górski jest ciep∏olubnym gatunkiem zwiàzanym
w Polsce przede wszystkim z Karpatami i ich pogórzem. Za-
siedla ró˝norodne, niewielkie, okresowe zbiorniki wodne,
nierzadko ca∏kowicie pozbawione roÊlinnoÊci, których po-
ziom wody jest w du˝ym stopniu zale˝ny od wiosenno-let-
nich deszczów. Cykl ˝yciowy tego gatunku i wiele jego cech
biologicznych ÊciÊle odpowiada klimatowi panujàcemu na
obszarze Karpat. Wielokrotnie powtarzane gody przypada-
jà na miesiàce najcieplejsze, z najwi´kszymi opadami (maj,
czerwiec, lipiec). W okresie tym kumaki górskie sà w stanie
ciàg∏ej gotowoÊci rozrodczej. Samice sk∏adajà jaja kilka-
krotnie, w ró˝nych miejscach, kojarzàc si´ ka˝dorazowo
z innymi samcami. Zachowanie takie odpowiada strategii
rozpraszania ryzyka. Ostro˝na inwestycja rozrodcza roz-
mieszczona w czasie i przestrzeni przynosi wymierny zysk.
Kumaki górskie sà najliczniejszymi p∏azami na Pogórzu Prze-
mysko-Dynowskim, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach.
Znajdujà tam korzystne warunki w postaci ró˝norodnych sie-
dlisk, z których korzystajà w ciàgu sezonu lub ró˝nych okre-
sach ˝ycia. W terenie kumaki wyst´pujà w rozproszonych
grupach (subpopulacjach) liczàcych kilka do kilkudziesi´ciu
osobników, skupionych wokó∏ miejsc rozrodu. Cz´Êç kuma-
ków prowadzi raczej osiad∏y tryb ˝ycia, inna przemieszcza
si´ nawet kilkaset metrów. Na dynamik´ ca∏ej, powiàzanej
migracjami populacji lokalnej majà ogromny wp∏yw opady
i nowo pojawiajàce si´ miejsca rozrodu, determinujàce
zmienny w czasie i przestrzeni sukces rozrodczy. Przetrwanie
kumaków uzale˝nione jest od utrzymania ∏àcznoÊci mi´dzy
subpopulacjami, zachowania mozaikowego charakteru Êro-
dowiska pozbawionego barier (np. ruchliwych dróg) i po∏à-
czonego korytarzami u∏atwiajàcymi migracje.
Jaja, zarodki i kijanki padajà ∏upem traszek, pijawek, larw
drapie˝nych chrzàszczy i wa˝ek. Z ka∏u˝ kijanki mogà byç
wy∏apywane przez zaskroƒce i wrony, a w dolinach rzek
i na ˝wirowiskach równie˝ przez mewy. Doros∏e kumaki
majà stosunkowo niewielu wrogów, co wynika z obecnoÊci
du˝ej liczby gruczo∏ów jadowych w skórze. Mleczna, lepka
wydzielina gruczo∏ów o wyraênym zapachu dzia∏a dra˝nià-
co na b∏ony Êluzowe. Schwytane i niepokojone kumaki nie-
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ruchomiejà i przyjmujà charakterystycznà poz´ obronnà.
Le˝àc na brzuchu, unoszà jednoczeÊnie g∏ow´ i koƒczyny
w gór´, wyginajàc cia∏o w liter´ U. Oczy zas∏aniajà wierz-
chem d∏oni. Zastyg∏e w bezruchu eksponujà zarówno ja-
skrawe plamy podgardla, d∏oni i stóp, jak i skupione
w skórze Êródstopia du˝e gruczo∏y jadowe. Wiodàc bar-
dziej làdowy tryb ˝ycia ni˝ ich nizinni krewniacy, kumaki
górskie przyjmujà postaw´ obronnà cz´Êciej od nich. Roz-
powszechniony poglàd o rzekomym przewracaniu si´ ku-
maków na grzbiet w celu odstraszenia przeÊladowcy
ostrzegawczymi barwami brzucha nie zosta∏ potwierdzony.
Kumaki zamieszkujàce koleiny powsta∏e na drogach Êród-
polnych i leÊnych mogà ginàç pod ko∏ami pojazdów. Naj-
wi´ksza ÊmiertelnoÊç wyst´puje jednak w pierwszych mie-
siàcach ˝ycia i jest spowodowana g∏ównie wysychaniem
miejsc rozrodu. Katastrofy te eliminujà jednak równocze-
Ênie potencjalnych wrogów, tj. pijawki czy larwy drapie˝-
nych owadów, których liczba jest proporcjonalna do trwa-
∏oÊci zbiornika.
Kumaki górskie sà d∏ugowieczne. Dwie najstarsze krajowe
samice, zidentyfikowane na podstawie fotografii wzoru
plam brzucha, liczy∏y ponad 20 lat.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wod-

ne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3160 – naturalne, dystorficzne zbiorniki wodne
3230 – zaroÊla wrzeÊni na kamieƒcach i ˝wirowiskach

górskich potoków (Salici-Myricarietum, cz´Êç –
z przewagà wrzeÊni)

3240 – zaroÊla wierzby siwej na kamieƒcach i ˝wirowi-
skach górskich potoków (Salici-Myricarietum,
cz´Êç – z przewagà wierzby)

3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami

w∏osieniczników Ranunculion fluitantis (tylko na
pogórzu)

6510-3 – reglowa ∏àka mieczykowo-mietlicowa (Gladio-
lo-Agrostietum capillaris)

6510-4 – ciep∏olubna ∏àka pieniƒska (Anthyllidi-Trifolie-
tum montani)

7220* – êródliska wapienne ze zbiorowiskami Crato-
neurion commutati

9110-2 – kwaÊna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum)
9130-3 – ˝yzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-

Fagetum i Dentario glandulosae-Fagetum)
9140 – górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9180* – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach

i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudo-
platani)

91D0-3*– górskie torfowiska wysokie z sosnà b∏otnà (so-
snà drzewokosà i kosodrzewinà)

91E0-5* – podgórski ∏´g jesionowy Carici remotae-Fraxinetum

91E0-6* – nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae
91E0-7* – bagienna olszyna górska Caltho laetae-Alnetum
9410 – górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis, cz´Êç –

zbiorowiska górskie)

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
W Europie kumak górski jest szeroko rozmieszczony. Za-
siedla wy˝yny i góry po∏udniowej i Êrodkowej cz´Êci konty-
nentu, od Masywu Centralnego we Francji po Góry Harz
i Turyngi´ w Niemczech, kraje alpejskie, Ba∏kany i Karpa-
ty. Tworzy niewielkie enklawy w górach rozproszonych na
Nizinie W´gierskiej, które otoczone sà populacjami kuma-
ka nizinnego. Opisano 4 jego podgatunki. Nasze krajowe
populacje zaliczane sà do linii karpackiej podgatunku no-
minalnego B. v. variegata. Kumaki Pó∏wyspu Apeniƒskiego
uznaje si´ obecnie za odr´bny gatunek B. pachypus. Jego
zasi´g jest oddzielony od zasi´gu kumaka górskiego sze-
rokà dolinà Padu, na której kumaki nie wyst´pujà.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
SpoÊród naszych p∏azów kumak górski jest gatunkiem
o najlepiej poznanym rozmieszczeniu na terenie kraju. Je-
go wyst´powanie w Polsce jest ograniczone niemal wy-
∏àcznie do Karpat i ich pogórza. Nieliczne stanowiska
wschodniosudeckie le˝à na zachodnim kraƒcu zasi´gu
populacji karpackich, które w dorzecze górnej Odry do-
tar∏y przez Bram´ Morawskà. Nie wyst´puje w innych par-
tiach Sudetów ani w Górach Âwi´tokrzyskich. Doniesienia
o obecnoÊci kumaka górskiego na ni˝u Polski sà ma∏o
wiarygodne i wynikajà najprawdopodobniej z b∏´dnej
identyfikacji, opartej jednie na barwie plam brzucha, któ-
ra jako cecha rozpoznawcza jest ma∏o przydatna. Mo˝li-
we jest te˝ celowe lub niezamierzone przenoszenie kuma-
ków na ni˝. Mieszaƒcowa populacja kumaków morfolo-
gicznie przypominajàcych kumaki górskie, znaleziona na
Nizinie Sandomierskiej i oddalona od najbli˝szych popu-
lacji tego gatunku o ok. 30 km, mo˝e pochodziç od osob-
ników zmytych przez powódê.
Kumak górski najliczniej wyst´puje w niewysokich górach
o ∏agodnych zboczach, Bieszczadach, Pogórzu Przemysko-
Dynowskim i Beskidzie Niskim. W kierunku zachodnim,
w pasmach wy˝szych, o wi´kszym nachyleniu stoków, li-
czebnoÊç kumaka górskiego spada. Najwy˝sze stanowiska
znane sà z Tatr, z Hali Gàsienicowej (1600 m n.p.m.), z Ba-
biej Góry (1450 m n.p.m.) i z Bieszczadów (800 m n.p.m.).
Na pogórzu schodzi do 250 m n.p.m. – z ni˝szych po∏o˝eƒ
wypierany jest przez kumaka nizinnego.
Z powodu odmiennych preferencji ekologicznych i specy-
ficznych adaptacji zasi´gi kumaka górskiego i nizinnego
wykluczajà si´. W wyjàtkowych okolicznoÊciach, gdy lokal-
ne ró˝nicowanie rzeêby terenu i siedlisk jest du˝e, gatunki
te wyst´pujà blisko siebie. Na styku zasi´gów oba gatunki
tworzà p∏odne mieszaƒce.

306

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – P∏azy i gady

1193



Wspó∏czesne wyst´powanie kumaka górskiego w Polsce

Wyst´powanie gatunku na terenach 
chronionych
Wyst´puje na terenie 6 Parków Narodowych: Babiogór-
skiego, Gorczaƒskiego, Pieniƒskiego, Tatrzaƒskiego, Ma-
gurskiego i Bieszczadzkiego. W dwu ostatnich jest dominu-
jàcym gatunkiem p∏azów. Znajdywany jest równie˝ na wie-
lu chronionych obszarach Karpat i pogórza (w rezerwa-
tach, parkach krajobrazowych, u˝ytkach ekologicznych,
itp.), jeÊli sà tam korzystne dla niego siedliska.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II, i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (2)

Kategorie IUCN
Lista dla Karpat – EN (w PL - +)

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Informacje o historycznych zmianach liczebnoÊci kuma-
ków górskich sà nieliczne. Obserwowany w ostatnich
dziesi´cioleciach spadek liczebnoÊci kumaka górskiego
na pogórzu i w zachodnich Karpatach jest nast´pstwem
przemian struktury wsi, gospodarki rolnej i post´pujàcej
mechanizacji.
Paradoksalnie, wzmo˝ona dzia∏alnoÊç mo˝e czasem sprzy-
jaç kumakowi górskiemu, który wykorzystuje wszelkiego ty-
pu niewielkie zbiorniki, które z czasem zanikajà w wyniku
naturalnej sukcesji. Eksploatacja ˝wiru w dolinach karpac-
kich rzek stwarzaç mo˝e nowe siedliska i miejsca rozrodu,
podobnie jak eksploatacja drewna z u˝yciem ci´˝kiego
sprz´tu wygniatajàcego koleiny w mi´kkim gruncie. Nasi-
lona regulacja rzek i potoków ma jednak wp∏yw negatyw-

ny, gdy˝ usuwa naturalne p∏ycizny i odnogi, a tak˝e unie-
mo˝liwia zmian´ koryt cieków wodnych. Takie dynamiczne
zmiany nurtu, cechujàce górskie rzeki i potoki p∏ynàce
w p∏askich dolinach poprzez ˝wirowiska, przeciwdzia∏ajà
sukcesji i tworzà niespotykanà gdzie indziej ró˝norodnoÊç
siedlisk. Od niej zale˝y egzystencja kumaków i innych p∏a-
zów w ró˝nych okresach roku i ˝ycia. Doliny takie sà natu-
ralnymi ostojami kumaków, z których kolonizowaç mogà
sàsiednie stoki.
W sprzyjajàcych warunkach, jak wykazujà badania, lokal-
ne populacje mogà liczyç nawet kilkaset osobników. Do-
k∏adna ocena liczebnoÊci populacji jest trudna, gdy˝ ku-
makom wystarczajà niewielkie zbiorniczki, mogà ˝yç za-
tem w znacznym rozproszeniu, a pokaênà cz´Êç czasu sp´-
dzajà w ukryciu. Mogà si´ te˝ przemieszczaç. Dobrym
wskaênikiem ˝ywotnoÊci populacji jest obecnoÊç osobni-
ków m∏odocianych, Êwiadczàca o jej odradzaniu si´. Suk-
ces rozrodczy bywa w ró˝nych latach zró˝nicowany. D∏ugo-
wiecznoÊç kumaków umo˝liwia przetrwanie okresów nie-
korzystnych.

Potencjalne zagro˝enia
W ogólnoÊci zagro˝enia zwiàzane sà z zanikaniem miejsc
rozrodu, podobnie jak w przypadku kumaka nizinnego
i traszki karpackiej, która nierzadko wykorzystuje te same
zbiorniki. Kumak górski jest gatunkiem wyspecjalizowa-
nym, rozradzajàcym si´ najcz´Êciej w niewielkich, okreso-
wych zbiornikach. Sà to siedliska nietrwa∏e – szybko zani-
kajà albo zarastajà roÊlinnoÊcià. W tradycyjnej gospodar-
ce rolniczej i leÊnej, przy umiarkowanym ruchu pojazdów,
miejsca rozrodu odnawiajà si´ lub powstajà nowe, czemu
sprzyja nieutwardzone pod∏o˝e i ∏agodne nachylenie sto-
ków. Tak˝e naturalne zmiany biegu rzek i potoków tworzà
nowe rozlewiska, odci´te zakola i p∏ycizny. Dlatego nasila-
jàca si´ regulacja rzek i potoków, ujmujàca ich koryta
w kamienne kana∏y, jest katastrofalna w skutkach dla ku-
maków, ale i wielu innych gatunków organizmów, których
byt jest zwiàzany z tego typu siedliskami. Podobne konse-
kwencje ma utwardzanie lokalnych dróg, likwidacja zbior-
ników przeciwpo˝arowych, zasypywanie stawków i zag∏´-
bieƒ terenu, melioracja osuszajàca m∏aki, wilgotne stoki
i doliny, a tak˝e cz´sta praktyka odprowadzania Êcieków
z gospodarstw do rowów i na mokrad∏a.
Populacje w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju, gdzie
kumaki znajdujà wyjàtkowo sprzyjajàce warunki egzysten-
cji – ∏agodne stoki, mozaikowy krajobraz i umiarkowanà
gospodark´ ludzkà – nie sà zagro˝one. Na terenach
o zintensyfikowanej aktywnoÊci cz∏owieka majà niewielkie
szanse przetrwania bez podj´cia dzia∏aƒ na rzecz zacho-
wania miejsc rozrodu – niewielkich, p∏ytkich zbiorniczków.
Hybrydyzacja z kumakiem nizinnym na pogórzu Karpat nie
stanowi groêby rozmycia si´ gatunków. To interesujàce zja-
wisko naturalne zachodzi od wielu pokoleƒ i nie prowadzi,
jak wskazujà badania, do zaniku zró˝nicowania. Strefa
mieszaƒcowa winna równie˝ podlegaç ochronie, jako cen-
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ne zjawisko przyrodnicze, wyjàtkowo dogodne do badaƒ
procesu powstawania gatunków w warunkach naturalnych.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

G∏ównym zadaniem ochrony jest utrzymanie wielu miejsc
rozrodu kumaków i ró˝norodnych siedlisk w ich pobli˝u,
w których mog∏yby ˝erowaç, ukryç si´ i przezimowaç. Po-
niewa˝ kumaki ˝yjà w rozproszonych grupach, przemiesz-
czajà si´ i w´drujà w poszukiwaniu nowych miejsc rozrodu
gdy dawne zaniknà, umiej´tne zarzàdzanie przestrzenià,
zapewniajàce zachowanie po∏àczenia mi´dzy fragmenta-
mi krajobrazu, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej
ochrony kumaka górskiego. Po∏àczenia te, tzw. korytarze
ekologiczne, biegnàce wzd∏u˝ cieków wodnych, wilgotnych
rowów, ∏àk czy zadrzewieƒ, umo˝liwiajà migracje kuma-
ków, utrzymanie spójnoÊci populacji i sà konieczne dla jej
przetrwania. JeÊli zaistnieje koniecznoÊç budowy np. dróg
w poprzek tras migracji, trzeba wyposa˝yç je w przepusty
czy przejÊcia podziemne, których po∏o˝enie, wymiary i licz-
b´ nale˝y dostosowaç do miejscowych warunków po kon-
sultacji z herpetologiem.
Ochrona miejsc rozrodu winna obejmowaç:
• przeciwdzia∏anie ich dewastacji (np. poprzez zasypywa-

nie gruzem lub Êmieciami);
• zapobieganie ich wysychaniu, np. w wyniku niew∏aÊciwej

melioracji (w pobli˝u m∏ak lub potoków drobne zmiany
sp∏ywu wody mogà spowodowaç skuteczne zasilanie na-
ra˝onych na wysychanie zbiorników);

• powstrzymywanie naturalnej sukcesji, zarastania i zamu-
lania zbiorników, np. przez okresowe ich oczyszczanie,
usuwanie wi´kszoÊci roÊlin, mu∏u, gnijàcych liÊci, ga∏´zi
(prace te winno si´ wykonywaç w miar´ mo˝liwoÊci wcze-
snà wiosnà lub jesienià, poza sezonem rozrodczym);

• zapewnienie dost´pu Êwiat∏a s∏onecznego stwarzajàcego
korzystne warunki termiczne i pokarmowe dla rozwoju jaj
i wzrostu kijanek (zaleca si´ wycinanie cz´Êci drew i krzewów,
a tak˝e wykaszanie lub wyrywanie wysokiej roÊlinnoÊci);

• likwidowanie stromych brzegów, tworzenie p∏ycizn, by
Êwie˝o przeobra˝one kumaczki mog∏y opuÊciç zbiornik
i znajdywa∏y dogodne miejsca ˝erowania w ich pobli˝u;

• tworzenie kryjówek dla doros∏ych kumaków, w których mo-
g∏yby chroniç si´ przed upa∏ami za dnia czy w razie wy-
schni´cia zbiorników (mogà to byç np. stosy kamieni lub
ga∏´zi, k∏ody i pnie drzew wy∏o˝one blisko miejsc rozrodu).

Osobnym zadaniem jest tworzenie nowych miejsc rozrodu

(zwi´kszanie ich liczby lub zast´powanie miejsc znikajà-
cych wskutek przemian gospodarczych). Zaleca si´ wyko-
pywanie niewielkich stawków, oczek lub rowów w staran-
nie wybranych miejscach, zapewniajàcych kumakom od-
powiednie mikrosiedliska potrzebne w ró˝nych okresach
˝ycia. Szerzej zakrojone prace najlepiej konsultowaç z her-
petologiem. Dogodnymi miejscami mogà byç s∏oneczne
doliny rzek i potoków, ∏agodne po∏udniowe stoki w sà-
siedztwie m∏ak lub wilgotnych zadrzewieƒ. Zbiorniki po-
winny mieç kszta∏t p∏ytkich niecek, ok. 50 cm g∏´bokoÊci,
kilka metrów d∏ugoÊci. Najlepiej tworzyç jednoczeÊnie po
kilka ró˝nej wielkoÊci stawków, rozmieszczonych w gru-
pach lub ciàgach, tak by przypomina∏y zbiorniki naturalne
i symulowa∏y ich rozmieszczenie.
Pzyk∏ady Magurskiego Parku Narodowego oraz Parku Eko-
logicznego w Rytrze pokazujà, ˝e tworzenie nowych, p∏yt-
kich zbiorników wodnych o ∏agodnych brzegach, oczysz-
czanie ju˝ istniejàcych z roÊlinnoÊci, szlamu i Êmieci, po∏à-
czone z ochronà siedlisk przyleg∏ych, dajà po kilku latach
widoczny efekt odwrócenia spadkowej tendencji w liczeb-
noÊci p∏azów. Kumaki górskie ∏atwo kolonizujà nowe zbior-
niki i, jak wi´kszoÊç krajowych p∏azów, majà du˝y poten-
cja∏ rozrodczy. Pojawienie si´ m∏odych osobników jest
pierwszym znakiem skutecznoÊci zabiegów.
Chronione czy nowo utworzone miejsca rozrodu kumaka
górskiego sprzyjajà te˝ innym gatunkom p∏azów: traszce
karpackiej, górskiej i zwyczajnej, ˝abie trawnej, a na po-
górzu tak˝e rzekotce.

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Zbadaç rozmieszczenie kumaka górskiego we wschodnich
Sudetach, zweryfikowaç wczeÊniejsze doniesienia literatu-
rowe na temat jego wyst´powania w tym regionie.
Poznaç dynamik´ populacji kumaków na obszarach o ró˝-
nym ich zag´szczeniu. Zidentyfikowaç czynniki ekologiczne
sprzyjajàce wzrostowi populacji.
OkreÊliç dynamik´ powtórnego sk∏adania jaja przez samice.
OkreÊliç wp∏yw drapie˝ników na ró˝ne stadia rozwojowe
kumaków.
Oszacowaç ÊmiertelnoÊç spowodowanà ruchem ko∏owym.
Poznaç wp∏yw stosowanych w rolnictwie i leÊnictwie Êrod-
ków chemicznych na rozwój i ÊmiertelnoÊç kumaków.

Jacek M. Szymura
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