
GINĄ CISY 

Cis pospolity (Taxus baccata) trzeciorzędowy relikt geograficzny występuje 
w Polsce w naturalnych zbiorowiskach. W dawnych czasach był gatunkiem popu- 
larnym i eksport drewna cisowego z Polski był dosyć znaczną pozycją w handlu 
z Europą Zachodnią i Wyspami Brytyjskimi. Teraz role się nieco odwróciły i m.in. 
drewno cisowe na wykończenie jednej z komnat Zamku Królewskiego otrzymaliśmy 
w darze z Anglii. Obecnie zaliczany jest do gatunków ginących zarówno w obszarze 
zasięgu geograficznego jak i w Polsce. Problemowi temu poświęca swój artykuł 
Stanisław Król w „Przyrodzie Polskiej” (nr 12/83). ,,(...) Przyrodnicy uważają, że 
procesu wymierania cisa na jego naturalnych stanowiskach nie da się zatrzymać 
i zapewne w niedługim czasie podzieli on los wielu innych gatunków takich jak 
np. miłorząb japoński, drzewa cytrusowe i kukurydza, które zachowały się do dzi- 
siaj dzięki opiece człowieka i znane są tylko z upraw. 

Przykładem kurczenia się zasobów cisa może służyć nasz największy rezerwat 
cisowy im. L. Wyczółkowskiego w Nadleśnictwie Wierzchlas w Borach Tuchol- 
skich. Stwierdzono, że w ciągu 24 lat, od roku 1924, zginęło tam 1701 drzew, co 
stanowi roczny ubytek około 70 egzemplarzy. Obliczenia jak i trwający proces 

 obumierania drzew wskazują, iż przy tym samym tempie ubytku starych osobni: 
ków i braku młodej generacji, rezerwat ten zginie w ciągu najbliższych 60 lat 
Przewidywania te powinny jednak być potwierdzone aktualną inwentaryzacją ży- 
jących dzisiaj populacji cisów. 

Do wygnięcia cisa w Polsce przyczyniło się w przeszłości zapotrzebowanie па 
jego cenne drewno w kraju i za granicą (...) О gwałtownym kurczeniu się zaso- 
bów tego gatunku drzewa już w dawnych czasach i zabezpieczeniu go przed cał- 
kowitą zagładą świadczy zarządzenie króla Władysława Jagiełły z roku 1423, które 
zakazuje wycinania cisów w Polsce. 

Człowiek zatem przede wszystkim przyczynił się do zagłady cisa, dawniej przez 
bezpośrednie użytkowanie cennego drewna, później wskutek stosowania w lasach 
gospodarki zrębowej celem wprowadzania monokultur leśnych, które w znacznej 
mierze ograniczyły lub nawet uniemożliwiały naturalne odnawianie się cisa. Także 
obecnie zauważa się, że terenowa służba leśna dopuszcza się wprost karygodnej 
dewastacji cisa w ustanowionych już od dawna rezerwatach. Janusz Rymanowicz 
w 12-tym numerze „Przyrody Polskiej” z 1982 r. donosi o bezmyślnym niszczeniu 
drzew i podrostu cisowego wskutek trzebieży i zrywki w rezerwacie „Cisy w Li- 
manówce” w woj. krośnieńskim. W utrzymaniu się populacji cisa oraz ich natu- 
ralnemu odnawianiu się we współczesnych lasach intensywnie zagospodarowanych 
nie sprzyjają też biologiczne cechy tego gatunku, jak powolny wzrost, dwupienność, 
brak aparatu lotnego u nasion, ograniczona znośność oświetlenia młodych siewek 
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na miejscach otwartych i wreszcie wewnętrzne próchnienie pni powodowane przez 

grzyby. 

Problem cisa w aspekcie ochrony i zachowania jego zasobów przynajmniej 

w Polsce polega na tym, że niektóre nasze rezerwaty cisowe stopniowo ubożeją 

wskutek wymierania starych egzemplarzy. Jest to naturalny proces starznia się, 

któremu zapobiec nie sposób i liczyć się trzeba z likwidacją tych stanowisk, w prze- 

szłości jako obiektów ochrony. Dotyczy to przede wszystkim rezerwatów w Nad- 

leśnictwie Wierzcshlas i Czarne na Pomorzu oraz Bardo Śl. w Sudetach. Z punktu 

widzenia biologii i ekologii cisa niezwykle interesujący jest fakt masowego zamie- 

rania siewek cisa na wymienonych stanowskach oraz brak naturalnego odnowienia 

od dziesiątków lat. Stąd też wynika obawa, że cis wymrze w swych ostojach bez- 

potomnie. Temu zagadnieniu poświęcono już kilka prac naukowych mających na 

celu wykrycie przyczyny niepojawiania się młodej generacji cisów. 

Zagłada jaka zagraża wspomnianym rezerwatom w Polsce nie świadczy jednak 

o tym, że cis we wszystkich swoich ostojach wykazuje regresję i wycofuje się 

z naturalnych zbiorowisk leśnych. Wręcz przeciwnie — istnieją dowody na to, że 

gatunek ten nie jest w pełni pozbawiony siły biologicznej do samodzielnego roz- 

mnażania się, a tym samym utrzymania zajętych przez siebie stanowisk. Przy- 

kładem może być rezerwat w Jasieniu koło Radomska a także rezerwat „Cisy nad 

Liswartą” w rejonie Kłobucku, gdzie występuje obfite, różnowiekowe naturalne 

odnowienie. Autorzy jednej z prac naukowych na podstawie tych i podobnych 

obserwacji tego rodzaju zjawisk twierdzą, że: ,(...) cis, mimo iż obecnie posiada 

być może zmniejszoną siłę życiową w stosunku do okresu, w którym przeżył już 

swoje optimum w f[filogenezie, to jednak zachował on zdolność reprodukcji i za- 

pewnienia sobie młodej generacji, który przy odpowiednim nie rozpoznanym do- 

tąd układzie warunków ekologicznych, może niekiedy zdumiewać przyrodnika swoją 

nadzwyczajną obfitością, bujnością i dynamiką wzrostu”. 

Powstanie i pomyślny rozwój młodej generacji cisa może mieć miejsce nie tylko 

na terenie rezerwatów, lecz także poza nimi, lub nawet w miejscach, gdzie cisów 

obradzających nasiona nie ma. Są to nowo powstające stanowiska cisa bez udziału 

człowieka, w sposób naturalny, wskutek zo.chorii. Zjawisko to jest uwarunko- 

wane następującymi czynnikami: obecnością drzew matecznych obu płci w parkach 

lub przy zabudowaniach, przy czym wystarcza nawet jeden dorodny okaz żeński; 

sprzyjającymi warunkami ogólnoprzyrodniczymi zapewniającymi żerowanie ptac- 

twa, które wydala nasiona z kałem lub jako wyplówki; sprzyjającymi kiełkowaniu 

nasion warunkami glebowymi i fitosocjalnymi. Pojawienie się w ten sposób mło- 

dych populacji cisów opisano już z kilku miejsc w Polsce, głównie na Pomorzu 

(...) Spośród kilku znanych mi nowych stanowisk cisów, jedno zasługuje na szcze- 
gólną uwagę i zainteresowanie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz tere- 
nowych władz leśnych. Jest to powstałe po wojnie dzięki ptactwu najliczniejsze 
dotąd w Polsce stanowisko cisa pospolitego. Miejsce to znajduje się w północnej 
części Puszczy Goleniowskiej w województwie szczecińskim, na terenie lasów pań- 
stwowych Nadleśnictwa Rokita i Leśnictwa Rokita w oddz. 784 i 785. Stanowisko 
to wyróżnia się od wielu lat niesłabnącym i najbardziej dynamicznym procesem 
naturalnego odnowienia cisa w Polsce dzięki endozoochorii. Jest to zarazem naj- 
lepszy przykład i dowód na to, iż cis mógłby powrócić na dawniej zajmowane 
przez siebie ziemie, gdyby zaistniały sprzyjające dla jego egzystencji wraunki. 
Nowo powstała populacja cisa liczyła w 1980 r. 5461 osobników i rozmieszczona 
jest w różnym zagęszczeniu na łącznej powierzchni około 4,5 ha. Proces obsiewu 
cisa odbywa się w drzewostanie sosnowym, mającym obecnie około 60 lat z-dQ- 
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mieszką brzozy brodawkowatej. Jest to sztuczne zbiorowisko boru sosnowego w ty- 
pie siedliskowym boru mieszanego z nielicznymi gatunkami roślin lasów liścias- 
tych (..) Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nowe stanowisko cisa na Pomorzu 
Zachodnim w Puszczy Goleniowskiej, które powyżej bardzo pobieżnie scharaktery- 
zowałem, zasługuje na uznanie jako rezerwat przyrody i zaliczyć go trzeba do ka- 
tegorii rezerwatów w celu ochrony drzew ginących. 

Na łamach „Przyrody Polskiej” uważam za stosowne poinformować, że Urząd 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Szczecinie już w 1967 roku otrzymał do- 
kumentację na utworzenie rezerwatu cisowego w Nadleśnictwie Rokita (wraz z do- 
kumentacją dla podobnych stanowisk koło Boleszkowice i nad jez. Szmaragdowym), 
której nie wiadomo dlaczego dotąd nie wykorzystano dla prawnego załatwienia 
rozpoczętej sprawy (...)”.


