
Bombina bombina
(Linnaeus, 1761)

Kumak nizinny

P∏azy, bezogonowe, 
ropuszkowate

Opis gatunku – cechy
diagnostyczne

Obie p∏cie podobnych rozmiarów; dojrza∏e p∏ciowo samce
majà d∏ugoÊç 26–55 mm, samice 30–57 mm. Masa doj-
rza∏ych osobników w okresie godowym: samce
7,0–13,9 g, samice 2,2–8,8 g. Wi´ksza masa samców
w tym okresie wynika z gromadzenia p∏ynów ustrojowych
w ciele. Zmiany te po godach znikajà.
Cia∏o sp∏aszczone grzbietobrzusznie, o kr´pych koƒczy-
nach; przednie sà czteropalczaste, tylne pi´ciopalczaste
i spi´te b∏onà p∏awnà. G∏owa p∏aska, pysk zaokràglony.
J´zyk przyroÊni´ty ca∏kowicie do dna jamy g´bowej. èreni-
ca sercowata, brak b∏ony b´benkowej i wyraênych gruczo-
∏ów przyusznych (parotyd). Skór´ grzbietu pokrywajà drob-
ne, p∏askie, bràzowoczarne brodawki rogowe.
T∏o grzbietu szare lub bràzowe, na nim wyraêne, ciemniej-
sze, oliwkowe plamy. Na ogó∏ sà one rozmieszczone syme-
trycznie i nad ∏opatkami majà kszta∏t ∏uków. Zdarzajà si´
osobniki o grzbiecie zielonkawym. Odcieƒ grzbietu u tego
samego osobnika waha si´ w zale˝noÊci od warunków i t∏a
otoczenia. Brzuszna strona cia∏a z jaskrawymi plamami na
ciemnym tle pozwala b∏yskawicznie odró˝niç kumaki od
innych p∏azów, a uk∏ad plam zidentyfikowaç gatunek.
Spód cia∏a jest szaroniebieski w okolicy podgardla i piersi,

brzuch ciemnogranatowy lub czarny. Plamy (pomaraƒczo-
we lub czerwone, o ró˝nych rozmiarach i kszta∏cie) oraz
bia∏e kropki tworzà charakterystyczny dla tego gatunku,
ale odmienny w szczegó∏ach, niepowtarzalny u ka˝dego
osobnika wzór. U kumaka nizinnego plamy barwne zajmu-
jà mniej ni˝ 50% powierzchni brzusznej strony cia∏a.
Dymorfizm p∏ciowy dostrzegalny jest wyraênie jedynie
w okresie rozrodu. Obj´toÊç cia∏a samców wzrasta wów-
czas wskutek gromadzenia p∏ynów w podskórnych wor-
kach limfatycznych i jamie cia∏a. Skóra samców staje si´
cieƒsza, a boki i brzuch obwis∏e. Po∏o˝ony na d∏oni samiec
wydaje si´ wype∏niony galaretà. Zmiany te majà istotne
znaczenie przy wydawaniu g∏osu i podczas prowadzenia
walk terytorialnych. Samce posiadajà w tym okresie na
spodniej stronie przedramienia, nasadzie kciuka i przy-
Êrodkowej stronie palców 1–3 szorstkie, bràzowoczarne
modzele godowe. D∏onie samców sà ponadto bardziej
masywne, a palce grubsze ni˝ u samic. W czasie wydawa-
nia g∏osów (kumkania) uwidaczniajà si´ równie˝ parzyste
wewn´trzne worki powietrzne podgardla. Po rozrodzie
zmiany uwsteczniajà si´ i dymorfizm zanika.
Cia∏o kijanki jest p´kate; grzbietowy fa∏d wysklepionej p∏e-
twy ogonowej si´ga g∏owy. P∏etw´ i ostro zakoƒczony ogon
pokrywa g´sta sieç ciemnych komórek barwnikowych –
melanoforów. Wzd∏u˝ tu∏owia biegnà dwa szerokie, ciem-
nobràzowe pasma. Przez przezroczyste pow∏oki brzucha
przeÊwieca ciemoniebieska wyÊció∏ka jamy cia∏a (otrzew-
na) o metalicznym po∏ysku. Otwór oddechowy na spodniej
stronie, zlokalizowany poÊrodku (medialnie) w okolicy ser-
ca. Kijanki osiàgajà d∏ugoÊç 45–55 mm.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Kumaki trudno pomyliç z innymi grupami p∏azów bezogo-
nowych. Kijanki posiadajà otwór skrzelowy (spiraculum)
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w Êrodkowej linii brzucha (medialnie – pomi´dzy pyszcz-
kiem a odbytem) oraz g´stà siatk´ melanoforów (ciemnych
komórek barwnikowych) na p∏etwie ogonowej. Przeobra-
˝one kumaczki i osobniki doros∏e majà barwne brzuchy
o specyficznym uk∏adzie plam.
Kijanki kumaka nizinnego mo˝na ∏atwo odró˝niç od kija-
nek kumaka górskiego, których ubarwienie jest jednolicie
szare, p∏etwa ogonowa ni˝sza, brzuch ciemny ze srebrnym
deseniem komórek barwnikowych – guanoforów. Taksono-
micznà cechà przeobra˝onych osobników tego gatunku
jest brak po∏àczeƒ mi´dzy plamami i grupami plam wyst´-
pujàcych w ró˝nych okolicach spodu cia∏a. I tak u kumaka
nizinnego z regu∏y nie ma po∏àczeƒ mi´dzy poszczególny-
mi plamami podgardla, mi´dzy plamami piersiowymi
a ramieniowymi, mi´dzy wàskimi plamami miednicznymi
a udowymi, mi´dzy plamami miednicznymi a plamami
brzucha, a tak˝e pomi´dzy poszczególnymi plamami brzu-
cha. U kumaka górskiego wymienione grupy plam ∏àczà
si´ ze sobà w kompleksy i pokrywajà wi´kszà cz´Êç brzusz-
nej strony cia∏a. PodkreÊliç nale˝y, ˝e wskutek ogromnej
zmiennoÊci, w ka˝dej populacji wyst´pujà odst´pstwa od
podanej regu∏y.
Wiele opisów w literaturze popularnej przywiàzuje nad-
miernà wag´ do koloru plam brzucha. ˚ó∏ta barwa brzu-
cha, w∏aÊciwa na ogó∏ dla kumaka górskiego, mo˝e poja-
wiç si´ i u kumaka nizinnego. Opieranie diagnozy na jed-
nej cesze bywa zawodne, stàd zawsze nale˝y kierowaç si´
mo˝liwie szerokim zestawem cech. Osobny problem sta-
nowià mieszaƒce mi´dzygatunkowe. Kumaki nizinny i gór-
ski krzy˝ujà si´ ze sobà w wàskim pasie (< 10 km) biegnà-
cym wzd∏u˝ pogórza Karpat. Na obszarze tym populacje
mieszaƒcowe rozdzielajà na ogó∏ populacje gatunków ro-
dzicielskich, zasiedlajàcych odpowiednio góry i niziny. Nie-
kiedy jednak spotyka si´ blisko siebie, a nawet w tym sa-
mym miejscu, jeden lub oba gatunki rodzicielskie w towa-
rzystwie mieszaƒców ró˝nych pokoleƒ, tj. kumaków z mie-
szaninà cech obu gatunków.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Po wyjÊciu z làdowych kryjówek zimowych kumaki nizinne
pojawiajà si´ w zbiornikach wodnych na poczàtku kwietnia.
Gody, którym towarzyszy wydawanie g∏osów, rozpoczynajà
si´ póêniej, gdy temperatura wody osiàgnie ok. 15°C, co
zwykle nast´puje w po∏owie kwietnia. ¸àczenie si´ w pary
i sk∏adanie jaj zachodzi w nieco wy˝szej temperaturze i jest
cz´sto zwiàzane z opadami deszczu. Gody trwajà ok.
3 miesi´cy – do koƒca lipca, niekiedy nieco d∏u˝ej.
W czasie godów samce wydajà g∏osy unoszàc si´ na po-
wierzchni wody. Rozpoczynajà od pompowania powietrza
do p∏uc, które rozdymajà cia∏o, nadajàc mu kszta∏t baloni-
ka. Nast´pnie nape∏niajà obszerne worki powietrzne dna
jamy g´bowej. Te, kurczàc si´ przy zamkni´tych noz-
drzach, przepychajà powietrze do p∏uc. Monotonne kum

powstaje na wdechu, gdy powietrze przechodzi przez krtaƒ
do p∏uc. Stamtàd wraca do worków, które kurczàc si´ t∏o-
czà je z powrotem do p∏uc. Cykl ten powtarza si´, wielo-
krotnie. G∏os kumaka nizinnego, tzw. kumkanie, jest o wie-
le g∏oÊniejszy od poj´kiwania kumaka górskiego dzi´ki
obecnoÊci umi´Ênionych worków powietrznych i obszer-
nym p∏ucom pe∏niàcym rol´ rezonatorów. Chóry kumaków
s∏ychaç z daleka. Kumkanie zlewa si´ w ˝a∏osne j´ki, co
opisa∏ Adam Mickiewicz w VIII ksi´dze „Pana Tadeusza”.
Samce wydajà g∏osy w ma∏ych grupach, na przemian
z najbli˝szymi sàsiadami. Ustalajà w ten sposób terytoria,
których bronià przed intruzami.
Szczegó∏y ∏àczenia si´ w pary nie sà znane. Zapewne g∏o-
sy wabià samice, które podà˝ajà do wybranych przez sie-
bie samców. UÊcisk godowy, tzw. amplexus, jest typu ingui-
nalnego, tzn. samiec obejmuje samic´ w okolicy bioder.
Sk∏adanie jaj nast´puje po kilku godzinach od utworzenia
pary. Skrzek sk∏adany jest w ma∏ych k∏´bach liczàcych
9–76 jaj (Êrednio 32). Przyczepiany jest do pionowych
podwodnych ∏odyg roÊlin kilkanaÊcie cm poni˝ej po-
wierzchni wody. Ârednica jaj z brunatnym biegunem wy-
nosi 1,4 mm, a wraz z galaretowatymi os∏onkami – 8 mm.
Zale˝nie od swej wielkoÊci, samica sk∏ada od kilkuset do
ponad tysiàca jaj. Nie wiadomo, czy samica powtarza go-
dy w tym samym roku.
Rozwój jaj w os∏onkach trwa, przy ró˝nej temperaturze,
5–10 dni. Po opuszczeniu os∏onek jajowych kijanki o d∏u-
goÊci 5–7 mm zwisajà przez kilka dni przyczepione do
podwodnych przedmiotów nitkami Êluzu wydzielanego
przez parzyste gruczo∏y cementowe, umieszczone za otwo-
rem g´bowym. W tym czasie nast´puje resorpcja resztek
˝ó∏tka oraz m.in. wykszta∏cenie oczu, rogowych okryw
szcz´k i zàbków wokó∏ pyska, wieczka skrzelowego oraz
spiralnego jelita. Nast´pnie kijanki zaczynajà aktywne ˝y-
cie – od˝ywiajà si´ glonami, które zeskrobujà zàbkami
z powierzchni roÊlin lub dna zbiornika. Maksymalnà d∏u-
goÊç osiàgajà po ok. 3 miesiàcach od z∏o˝enia jaj. Tempo
ich rozwoju i ostateczna wielkoÊç, która rzutuje na rozmia-
ry Êwie˝o przeobra˝onych kumaczków (d∏ugoÊci
11–15 mm), zale˝à od temperatury i obfitoÊci pokarmu.
Kijanki, które nie ukoƒczy∏y metamorfozy przed zimà, nie
majà zdolnoÊci zimowania i ginà.
M∏ode kumaczki gromadzà si´ w paÊmie przybrze˝nym,
na p∏yciznach zbiorników macierzystych, gdzie intensywnie
˝erujà. Jesienià opuszczajà zbiorniki wodne i w´drujà na
làd w poszukiwaniu kryjówek. Zimujà zagrzebane w ziemi,
w wykrotach, norach gryzoni, pod kamieniami itp., cz´sto
w towarzystwie osobników doros∏ych i innych p∏azów.
Dojrza∏oÊç p∏ciowà kumaki nizinne osiàgajà prawdopo-
dobnie po dwu zimowaniach, w trzecim roku ˝ycia.

AktywnoÊç i po˝ywienie
Kumak nizinny jest mocno zwiàzany z wodà, której prawie
nigdy nie opuszcza. Nie wygrzewa si´ jak ˝aby zielone, to-
te˝ w okresie godów jego aktywnoÊç jest uzale˝niona od
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temperatury i przypada na dzieƒ, a wydawanie g∏osów wy-
raênie nasila si´ wieczorem. W razie wyschni´cia wody po-
dejmuje kilkusetmetrowe w´drówki do innych zbiorników,
jeÊli sprzyja temu wysoka wilgotnoÊç czy opady deszczu.
Przemieszcza si´ tak˝e do nowo powsta∏ych rozlewisk na
∏àkach lub wype∏nionych wodà rowów i zag∏´bieƒ terenu,
gdzie równie˝ mo˝e godowaç i sk∏adaç jaja.
W czasie godów od˝ywia si´ intensywnie. Sk∏ad pokarmu jest
urozmaicony i zale˝y od rodzaju zbiornika. Du˝y udzia∏ majà
w nim ma∏e, ÊciÊle wodne bezkr´gowce. Dominujà doros∏e
owady i ich larwy (np. ochotki, komary, wodne chrzàszcze),
ale kumaki nie gardzà tak˝e wioÊlarkami, Êlimakami, pajàka-
mi, skorupiakami czy pierÊcienicami. Przebywajàc w p∏ytkich
wodach, zjadajà te˝ narybek i faun´ dennà, gdy˝ mogà po-
bieraç pokarm pod wodà. Ciekawostkà jest od˝ywianie si´
kumaków podczas uÊcisku godowego (in amplexus).

Charakterystyka ekologiczna

Omawiany kumak jest gatunkiem nizinnym, preferujàcym
ciep∏e i p∏ytkie zbiorniki wodne o bogatej roÊlinnoÊci: sta-
rorzecza, zalewane ∏àki, stawy rybne, ma∏e jeziorka i oczka
wodne, glinianki, ˝wirownie, rowy melioracyjne. Unikajà
wody p∏ynàcej oraz zimnych i g∏´bokich jezior. P∏azy te mo-
gà si´ rozmna˝aç nawet w niewielkich zbiornikach wod-
nych, jeÊli nie sà one pokryte rz´sà odcinajàcà dost´p
Êwiat∏a, a presja drapie˝ników nie jest zbyt wielka. Prze-
obra˝one kumaczki przebywajà na p∏yciznach, tote˝ zbior-
niki o stromych brzegach sà nieodpowiednie.
Szereg cech odró˝niajàcych ten gatunek od pokrewne-
go mu kumaka górskiego ma charakter adaptacji do
˝ycia, rozrodu i rozwoju larwalnego w stosunkowo trwa-
∏ych zbiornikach wodnych. Mo˝na tu wymieniç cienkà,
bogato unaczynionà skór´, d∏ugi okres rozrodu, teryto-
rializm i silne g∏osy samców, wi´kszà p∏odnoÊç samic
wynikajàcà ze zmniejszenia rozmiarów jaj i zawartoÊci
˝ó∏tka oraz d∏u˝szy w porównaniu z kumakiem górskim
okres larwalny.
Kumaki nizinne szybko kolonizujà nowo powsta∏e zbior-
niki wodne. Osobniki doros∏e, tak˝e w okresie rozrodu,
mogà przemieszczaç si´ nawet na odleg∏oÊç kilkuset
metrów. JeÊli stawki czy rozlewiska nadrzeczne wysycha-
jà, przenoszà si´ do innych. Obserwacje wskazujà na
dynamiczny struktur´ lokalnych populacji kumaków, sku-
piajàcych si´ i rozpraszajàcych w zale˝noÊci od iloÊci
opadów. Populacje te z∏o˝one sà z subpopulacji powià-
zanych ze sobà migracjami. W takim uk∏adzie sukces
rozrodczy populacji bywa, w zale˝noÊci od warunków,
w ró˝nych okresach i miejscach zró˝nicowany. Przetrwa-
nie sieci subpopulacji jest zale˝ne od utrzymania mozai-
kowego Êrodowiska po∏àczonego korytarzami umo˝li-
wiajàcymi dyspersj´ i pozbawionego barier Êrodowisko-
wych (np. dróg o du˝ym nat´˝eniu ruchu).
Mimo ˝e skóra doros∏ych kumaków posiada liczne gru-
czo∏y jadowe, wydzielajàce przy podra˝nieniu mleczno-

bia∏à, lepkà ciecz o silnym zapachu, mocno dra˝niàcà
b∏ony Êluzowe, mogà byç one atakowane przez zaskroƒ-
ce, ssaki owado˝erne (np. rz´sorki) i drapie˝ne (np. tchó-
rze), ptaki wodne (np. bàki, czaple, bociany), ptaki dra-
pie˝ne (np. myszo∏owy) czy dzierzby. Zaatakowane na là-
dzie kumaki przybierajà charakterystycznà poz´ obronnà
– jest to tzw. odruch kumaka (Unkenreflex). Wyginajà sio-
de∏kowato grzbiet i unoszà koƒczyny w gór´, ukazujàc
barwne plamy d∏oni i stóp. Prezentujà tym samym dra-
pie˝nikowi du˝e gruczo∏y jadowe skupione w skórze Êród-
stopia. D∏oƒmi zakrywajà oczy, które wciàgajà w g∏àb
czaszki. Zakorzenione przekonanie, jakoby samorzutnie
odwraca∏y si´ na grzbiet dla ukazania odstraszajàcych
barw brzucha, nie znajduje potwierdzenia.
Jaja, zarodki i kijanki majà wi´cej wrogów. Nale˝à do nich
nie tylko ryby, ale tak˝e pijawki, drapie˝ne chrzàszcze i ich
larwy oraz larwy wa˝ek.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
3110 – jeziora lobeliowe
3130 – brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze

zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wod-

ne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami

w∏osieniczników Ranunculion fluitantis
6410 – zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510-1 – ∏àka rajgrasowa (owsicowa) (Arrhenatheretum

elatioris)
6510-2 – ∏àka z wiechlinà ∏àkowà i kostrzewà czerwonà

(zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra)
7110* – torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà

(˝ywe)
7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne

do naturalnej i stymulowanej regeneracji

Rozmieszczenie geograficzne

Kumak nizinny spotykany jest prawie wy∏àcznie na ni˝u, na
po∏udniu kraju si´ga do 250 m n.p.m. Wyst´puje zapew-
ne w ca∏ym kraju, z wyjàtkiem Sudetów i Karpat. ˚yje tak-
˝e w Górach Âwi´tokrzyskich, a dolinami rzek mo˝e wni-
kaç w obszar pogórza.
W Europie jest szeroko rozmieszczony na nizinach od Ura-
lu na wschodzie po dolin´ ¸aby na zachodzie. Wnika do-
linà Dunaju na Nizin´ W´gierskà i Wy˝yn´ Czeskà, a˝ po
Êrodkowà Austri´. Populacje po∏udniowe oddzielone sà od
pó∏nocnych Karpatami i Sudetami, gdzie nie wyst´puje.
Pó∏nocny kraniec zasi´gu obejmuje Wyspy Duƒskie, w Ro-
sji dochodzi do 570ϕN. Na po∏udniu si´ga po Êrodkowà
Wo∏g´, Don i Morze Czarne, od Kaukazu po dolny Dunaj.
Europejskà cz´Êç Turcji i pó∏nocnà Anatoli´ zasiedlajà po-
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pulacje wyspowe, oderwane od zwartego zasi´gu. W Eu-
ropie Ârodkowej zasi´g kumaka nizinnego styka si´ z za-
si´giem kumaka górskiego wzd∏u˝ podnó˝a Karpat i po∏u-
dniowej kraw´dzi Doliny Dunaju. Kumaki te tworzà mie-
szaƒce wzd∏u˝ ca∏ego styku ich populacji. W Polsce strefa
hybrydyzacji przebiega wzd∏u˝ ca∏ego pogórza Karpat.

Wspó∏czesne wyst´powanie kumaka nizinnego w Polsce

Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych
Wyst´puje na terenie 13 Parków Narodowych: Biebrzaƒ-
skiego, „Borów Tucholskich”, Drawieƒskiego, Kampinoskie-
go, Narwiaƒskiego, Ojcowskiego, Poleskiego, Roztoczaƒ-
skiego, Âwi´tokrzyskiego, „UjÊcie Warty”, Wielkopolskiego,
Wigierskiego, Woliƒskiego. W niektórych Parkach jego po-
pulacje sà du˝e, a nawet bardzo du˝e. Spotykany jest te˝ na
wi´kszoÊci obszarów chronionych na ni˝u (w u˝ytkach eko-
logicznych, parkach krajobrazowych, rezerwatach itp.),
o ile znajdujà si´ w nich dogodne 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
Czerwona lista IUCN (1996) – LR/cd
Polska czerwona lista – DD
Lista dla Karpat – EN (w PL - +)

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

Przemiany i stan populacji
Dane o historycznych zmianach stanu populacji sà skàpe.
W ciàgu ostatnich 20 lat kumak nizinny znacznie zmniejszy∏

liczebnoÊç. Lokalnie, np. w okolicach Krakowa, wiele popu-
lacji badanych w latach osiemdziesiàtych wymar∏o. Zmniej-
szanie si´ liczebnoÊci populacji i kurczenie ich zasi´gów ob-
serwowano ju˝ w latach 50. i wiàzano z niekorzystnymi
zmianami niszczàcymi siedliska ˝ycia kumaków.
Kompleksy stawów rybnych o tradycyjnej gospodarce (ho-
dowla karpi) stanowià pó∏naturalne ostoje tego gatunku.
Osiàgaç tam mo˝e du˝e liczebnoÊci.

Potencjalne zagro˝enia
Zagro˝enia dla kumaka nizinnego sà podobne, jak dla innych
gatunków p∏azów. G∏ówne zagro˝enie to zanik miejsc odpo-
wiednich do rozrodu: osuszanie mokrade∏, likwidacja starorze-
czy i regulacja rzek, sypanie wa∏ów ograniczajàcych okresowe
wylewy, zasypywanie ma∏ych przydomowych sadzawek.
W zwiàzku z opisanym dynamicznym charakterem prze-
strzennej struktury populacji kumaków nizinnych, w przy-
padku tego gatunku szczególnie groêna jest tak˝e frag-
mentacja krajobrazu i powstawanie barier utrudniajàcych
lub uniemo˝liwiajàcych dyspersj´ osobników i kolonizowa-
nie nowo powstajàcych zbiorników.
Niekorzystny wp∏yw na populacje kumaków i innych p∏azów
ma praktyka zarybiania drobnych zbiorników wodnych. Na
wczesnym etapie rozwoju zarodki kumaków i wyl´g∏e ze skrze-
ku kijanki sà bezbronne. Wprowadzenie ryb mo˝e w krótkim
czasie doprowadziç do zag∏ady populacji tych p∏azów.
Krzy˝owanie si´ kumaków nizinnego i górskiego jest zja-
wiskiem naturalnym i nie stanowi zagro˝enia. Jak wskazu-
jà d∏ugoletnie badania i dane historyczne, strefa ich hy-
brydyzacji jest wàska i stabilna. Wzajemne przenikanie
genów z jednego gatunku do drugiego jest w niej wybit-
nie ograniczone, tote˝ gatunki zachowujà swojà to˝sa-
moÊç. Stref´ t´ charakteryzuje niezrównane bogactwo ge-
notypów powsta∏ych w wyniku wielopokoleniowych krzy-
˝ówek, jest wi´c cennym laboratorium do badaƒ nad po-
wstawaniem gatunków (specjacjà) i powinna podlegaç
szczególnej ochronie.
Polska populacja tego gatunku w ca∏oÊci nie jest obecnie
zagro˝ona, jednak populacje lokalne, na terenach o inten-
sywnej dzia∏alnoÊci cz∏owieka, majà nik∏e szanse przetrwa-
nia bez podj´cia kroków zaradczych.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Naczelnym zadaniem w ochronie tego gatunku jest zacho-
wanie odpowiedniej liczby dogodnych stanowisk rozrodu
i odpowiednich warunków na terenach przyleg∏ych.
Stanowiska takie cechuje umiarkowana iloÊç roÊlinnoÊci
p∏ywajàcej, ∏agodne brzegi, sàsiedztwo dogodnych kryjó-
wek zimowych.
Ochrona miejsc rozrodu mo˝e polegaç na:
• zapobieganiu ich dewastacji (np. zasypywaniu Êmiecia-

mi, odprowadzaniu Êcieków);
• zapobieganiu ich wysychaniu (np. w wyniku niew∏aÊciwej

melioracji);
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• powstrzymywaniu spontanicznych niekorzystnych zmian
powodowanych naturalnà sukcesjà i zarastaniem (np.
poprzez usuwanie szlamu, rz´sy i nadmiaru p∏ywajàcych
roÊlin pokrywajàcych powierzchni´, by zapewniç dost´p
Êwiat∏a do g∏´bszych partii wód, wycinanie rozrastajà-
cych si´ pa∏ek, trzcin i krzaków, przerzedzenie drzew ro-
snàcych wzd∏u˝ brzegów);

• tworzeniu ∏agodnych brzegów i p∏ycizn, gdzie mog∏yby
˝erowaç m∏ode kumaczki;

• ograniczeniu dost´pu domowych kaczek i g´s,i zjadajà-
cych skrzek i kijanki, i niszczàcych roÊlinnoÊç wodnà,
wÊród której kumaki znajdujà schronienie;

• ograniczaniu zabiegów agrotechnicznych (zw∏aszcza
stosowania nawozów sztucznych i pestycydów) w sà-
siedztwie stanowisk;

• tworzeniu miejsc zimowania (np. pryzm kamieni prze-
mieszanych z liÊçmi, sieczkà, patykami i luênà glebà,
stosów grubszych ga∏´zi i k∏ód drewna).

Sieci stawów do hodowli karpia sà cz´sto miejscowymi
centrami du˝ych populacji kumaków i innych p∏azów.
Z oÊrodków takich kumaki mogà zasiedlaç inne mniejsze
zbiorniki, o ile istniejà korytarze w postaci sieci wilgotnych
siedlisk, np. ∏àk, zadrzewieƒ wzd∏u˝ strumyków, a nawet
do∏ków okresowo wype∏nianych wodà, które umo˝liwiajà
dyspersj´. Dla skutecznej ochrony tego gatunku wskazane
jest wi´c takie gospodarowanie przestrzenià, aby zacho-
waç ciàg∏oÊç korytarzy ekologicznych posiadajàcych wa-
runki dogodne dla migracji kumaków. W przypadku ko-
niecznoÊci budowy barier na wa˝nych trasach tych migra-
cji, nale˝y zaopatrywaç je w przejÊcia podziemne, których

parametry, lokalizacja i liczba powinny byç dobierane do
warunków lokalnych w konsultacji z herpetologiem.
DoÊwiadczenia z Danii wskazujà, ˝e wykopywanie p∏yt-
kich stawów o ∏agodnych brzegach wp∏ywa bardzo ko-
rzystnie równie˝ na kumaki nizinne, które w przeciàgu
kilku lat mogà znacznie zwi´kszyç liczebnoÊç w nowo
utworzonych lub odm∏odzonych zbiornikach. Efekty ta-
kich zabiegów sà wyraêne. Z miejsc takich wkrótce dobie-
ga melancholijne kumkanie samców. W kolejnych latach
dorasta nowe pokolenie, a kumkanie przeradza si´ w po-
t´˝niejàcy chór. Program odtworzenia koncertu kumaków
oraz rzekotek z ósmej ksi´gi „Pana Tadeusza” – pod ha-
s∏em „˝adne ˝aby nie grajà tak pi´knie jak polskie” –
mo˝e zrealizowaç ka˝da gmina, w której ˝yje jeszcze
choç kilka par z tych gatunków.

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

Zbadaç dok∏adne rozmieszczenie kumaka nizinnego na
obszarze ca∏ego kraju, szczególnie na pogórzu Sudetów.
Poznaç dynamik´ populacji kumaków, okreÊliç czynniki
ekologiczne sprzyjajàce wzrostowi populacji.
OkreÊliç wp∏yw drapie˝nictwa na ró˝ne stadia rozwojowe
kumaków.
Poznaç wp∏yw Êrodków ochrony roÊlin (pestycydów i herbi-
cydów) na rozwój i ÊmiertelnoÊç kumaków.

Jacek M. Szymura
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – P∏azy i gady
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