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Abstract. Yew Taxus baccata L. is an endangered tree species in parts of Europe. In Poland small populations grow in
forest reserves. The study was conducted in two reserves established particularly for the protection of yew populations
located in the region of Pomerania. The aim of the study was to know the number, vitality and growth conditions of
natural yew regeneration and to identify threats to the regeneration of the species. The stand structure and regeneration
of yew was described in 30 circular plots. The main tree species in stand canopy was Scots pine, however in
Bogdanieckie Cisy beech also made up an important element of the stand. The density of yew regeneration was greater
in Bogdanieckie Cisy than in Cisy Rokickie; the number of yew seedlings was 5000 individuals per hectare in
Boganieckie Cisy and 3332 individuals per hectare in Cisy Rokickie. The vitality of yew regeneration was better under
the beech-pine canopy in Bogdanieckie Cisy reserve than in Cisy Rokickie. Yew regeneration is grazed in the Cisy
Rokickie reserve even though the fence. The forest floor influenced the amount of yew regeneration; the greater cover
of herbs the lower the density of yew regeneration. The presence of yew in all phases (from seedlings to small trees) that
regeneration processes continue in both reserves.
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1. Wstêp

Cis pospolity (Taxus baccata L.) jest uznawany za
gatunek zagro¿ony w centralnej i wschodniej Europie, a
tak¿e w Polsce (Thomas, Polwart 2003). W naszym
kraju gatunek ten osi¹ga wschodni¹ granicê swego za-
siêgu (Namvar, Spethmann 1986; Król, Go³¹b 1996).
Najwiêcej stanowisk cisa znajduje siê na Pojezierzu
Pomorskim, Œl¹sku, Ma³opolsce, Podkarpaciu i w Gó-
rach Œwiêtokrzyskich. T. baccata nie tworzy litych
drzewostanów, roœnie w dolnych piêtrach i w podroœcie,
w lasach iglastych lub mieszanych, najczêœciej z udzia-
³em buka, jod³y, dêbu, grabu, lipy, œwierka (Król, Go³¹b
1996). Obecnie podlega ochronie œcis³ej (Rozporz¹dze-
nie Ministra Ochrony Œrodowiska 1995).

Cis jest przyk³adem gatunku, który wygin¹³ w prze-
sz³oœci w wyniku nadmiernej eksploatacji, ze wzglêdu
na jego wyj¹tkow¹ wartoœæ u¿ytkow¹. Ochrona cisa w
Polsce siêga XV wieku, bowiem ju¿ w 1423 r. król
W³adys³aw Jagie³³o w statucie wareckim wprowadzi³

ochronê tego gatunku (Król, Go³¹b 1996). O prawn¹
ochronê wystêpowano zaraz po uzyskaniu niepodle-
g³oœci w 1918 r. Mimo obowi¹zywania “Ustawy o
ochronie przyrody” (pierwszej) z 1934 r., formalnie cis
zacz¹³ byæ pod ochron¹ ca³kowit¹ (œcis³¹) dopiero od
1946 r. na podstawie rozporz¹dzenia w sprawie wpro-
wadzenia gatunkowej ochrony niektórych roœlin (Dz. U.
RP, nr 70, poz. 384 z 1946 r.).

Cis w zasadzie znikn¹³ z naszych lasów. Wyniki
ekspertyzy pod redakcj¹ Soko³owskiego (2000) wska-
zuj¹, ¿e pozosta³o zaledwie 6057 cisów na terenie lasów
pañstwowych. Wiêkszoœæ cisów roœnie w rezerwatach
utworzonych w celu ich ochrony. Dotychczasowe
badania T. baccata w Polsce koncentrowa³y siê na
poznaniu liczebnoœci i struktury populacji cisów w re-
zerwatach (Iszku³o 2001; G³owacka et al. 2002;
Bodziarczyk, Zator 2004; Bodziarczyk, Ru¿y³o 2007;
Kmiecik 2009). Badano te¿ problem braku odnowienia
tego gatunku w rezerwatach (Koœcielny, Król 1965,
1970). Dotychczas w zasadzie nie prowadzono kom-



pleksowych badañ struktury drzewostanów w rezerwa-
tach cisowych i ich wp³ywu na odnowienie tego ga-
tunku.

Celem niniejszych badañ by³o: poznanie struktury
drzewostanów w rezerwatach utworzonych dla ochrony
cisa; okreœlenie liczebnoœci, ¿ywotnoœci i warunków
wzrostu odnowienia naturalnego cisa; poznanie zagro-
¿eñ odnowienia tego gatunku.

2. Teren badañ

Badania przeprowadzono w dwóch rezerwatach po-
³o¿onych na Pomorzu. Rezerwat „Bogdanieckie Cisy” o
powierzchni 21,24 ha le¿y na terenie Nadleœnictwa
Bogdaniec (leœnictwa Lubno). Powsta³ z inicjatywy
nadleœniczego Zygmunta Cichockiego, przy wspó³pracy
prof. Stanis³awa Króla w 2000 r. Celem ochrony jest
zachowanie ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych
jednej z najliczniejszych w Polsce populacji cisa w stre-
fie wschodniej granicy zasiêgu geograficznego. Popula-
cja cisów powsta³a najprawdopodobniej w sposób
naturalny z nasion kilku osobników rosn¹cych w pobli¿u
wiejskiego dworku. Wystêpuje tu zbiorowisko buczyn
zbli¿one do rzêdu Fagetalia z obecnoœci¹ marzanki
wonnej Asperula odorata, z p³atem boru mieszanego
Querco roboris Pinetum. Wed³ug regionalizacji Kon-
drackiego (2002) rezerwat usytuowany jest w makro-
regionie Pojezierze Po³udniowopomorskie (314.6/7) i
mezoregionie Równina Gorzowska (314.61). natomiast
wed³ug regionalizacji przyrodniczo-leœnej znajduje siê
w I Krainie Ba³tyckiej i mezoregionie Równina Go-
rzowska (b). Drzewostany rezerwatu wystêpuj¹ na sied-
lisku lasu mieszanego œwie¿ego (LMœw) i boru miesza-
nego œwie¿ego (BMœw), na glebach brunatnych rdza-
wych, utworzonych z piasków gliniastych.

Rezerwat „Cisy Rokickie” o powierzchni 17,4 ha
po³o¿ony jest w Puszczy Goleniowskiej na terenie Nad-
leœnictwa Rokita, na obszarze Natura 2000 (Ostoja Go-
leniowska PLH320013). Rezerwat powsta³ z inicjatywy
prof. Stanis³awa Króla w 1987 r. Celem ochrony jest
zachowanie najliczniejszej w Polsce populacji cisa pos-
politego oraz ochrona innych gatunków roœlin, zw³asz-
cza Lonicera periclymenum i Galanthus nivalis. W re-
zerwacie wystêpuje zespó³ d¹browy acidofilnej Betulo

pendulae–Quercetum roboris. Lasy Nadleœnictwa
Rokita le¿¹ w I Krainie Ba³tyckiej w Dzielnicy Niziny
Szczeciñskiej I.2 (wed³ug regionalizacji przyrodniczo-
leœnej). Wed³ug Kondrackiego (2002) lasy nadleœnictwa
Bogdaniec le¿¹ w meozregionie Równina Goleniowska
(313.25), bêd¹cym czêœci¹ Pobrze¿a Szczeciñskiego.
Drzewostany rezerwatu rosn¹ na siedlisku boru mie-
szanego œwie¿ego (BMœw), glebie bielicowej porolnej,
piasku s³abo gliniastym œwie¿ym na piasku luŸnym.

Pochodzenie cisa jest naturalne, od kilku matecznych
okazów posadzonych sztucznie w po³owie XIX w. Miej-
scami, z inicjatywy opiekuna naukowego rezerwatu,
prof. Króla, wykonano (za zgod¹ wojewódzkiego kon-
serwatora przyrody) ciêcia pielêgnacyjne, po których
zaobserwowano przyspieszenie wzrostu i poprawê ¿y-
wotnoœci pozosta³ych osobników.

Œrednia temperatura tego regionu wynosi 7,5°C,
œrednia temperatura stycznia -2,3°C, œrednia tempera-
tura lipca 16,9°C. Sezon wegetacyjny zaczyna siê 02.04.
a koñczy 03.09. Opady w sezonie wegetacyjnym wy-
nosz¹ 411 mm, a rocznie 629 mm (Lorenz 1993).

3. Metodyka

Badania struktury drzewostanów i odnowienia na-
turalnego przeprowadzono na wspó³œrodkowych
powierzchniach ko³owych. W 2011 r. w obu rezerwatach
za³o¿ono po 30 powierzchni próbnych w siatce pro-
stok¹tów o wymiarach 75×75 m w Rezerwacie „Cisy
Bogdanieckie” oraz 50×75 m w rezerwacie „Cisy
Rokickie”. Ca³y rezerwat stanowi³ teren badañ. Na po-
wierzchni 250 m2 (r= 8,92 m) przeprowadzono pomiar
pierœnicy wszystkich drzew oraz okreœlenie witalnoœci
drzew, natomiast na powierzchni 10 m2 (r=1,78 m)
zmierzono odnowienie naturalne. Pomiary odnowienia
dotyczy³y nastêpuj¹cych cech: wysokoœci wszystkich
drzew, pierœnicy (dla drzewek wy¿szych od 1,3 m),
okreœlenia ¿ywotnoœci, stopnia uszkodzenia drzewek
(uszkodzenia przez czynniki abiotyczne i biotyczne)
oraz liczby pêdów g³ównych osobników cisa rosn¹cych
na powierzchniach badawczych. Ustalono wspó³rzêdne
geograficzne po³o¿enia centrum powierzchni badaw-
czych za pomoc¹ GPS. Na ka¿dej powierzchni dodat-
kowo okreœlano pokrycie powierzchni (%) przez œcio³ê,
mchy, paprocie, roœlinnoœæ zieln¹, nalot i podrost.

W badaniach wyró¿niono 3 klasy wysokoœci
odnowienia naturalnego: nalot (h ≤0,5 m), niski podrost
(h: 0,5–1,3 m) i wysoki podrost (h >1,3 m i d ≤ 7 cm).
Ponadto wyró¿niono doln¹ warstwê drzewostanu
(d: 7–12 cm)

Okreœlono nastêpuj¹ce klasy ¿ywotnoœci odnowie-
nia: 1. bardzo ¿ywotne, 2. normalnie ¿ywotne, 3. os³a-
bione (potencjalnie wartoœciowe), 4. zamieraj¹ce,
5. martwe.

Analiza statystyczna

Porównanie warunków drzewostanowych i dna lasu
miêdzy dwoma badanymi rezerwatami przeprowadzono
analizuj¹c dane dotycz¹ce procentowego pokrycia gleby
przez œcio³ê, mchy, paprocie, roœlinnoœæ zieln¹, nalot i
podrost testem U Manna-Whitney’a (�=0,05). Koniecz-
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noœæ wyboru testu nieparametrycznego podyktowana
zosta³a niespe³nieniem za³o¿eñ normalnoœci rozk³adów
zmiennych (zastosowano test Shapiro-Wilka). Wery-
fikacja hipotezy o braku ró¿nic pomiêdzy rezerwatami w
pokryciu gleby przez odpowiednie komponenty zosta³a
oparta na statystyce okreœlonej wzorem:
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gdzie:
R1 – suma rang przyznanych wartoœciom pierwszego

rezerwatu,
R2 – suma rang przyznanych wartoœciom drugiego

rezerwatu,
n – ca³kowita liczba obserwacji,
n1 – liczba obserwacji w pierwszym rezerwacie,
n2 – liczba obserwacji w drugim rezerwacie.
W przypadku wyst¹pienia rang wi¹zanych podawa-

no skorygowan¹ wartoœæ testu. Ponadto dla wszystkich
komponentów dna lasu przeprowadzono korelacjê rang
Spearmana (α=0,05) z liczb¹ odnowienia cisowego (po
uprzednim przypisaniu rang liczebnoœci odnowienia
cisa).

Z kolei sk³ad gatunkowy w obu rezerwatach porów-
nano przy wykorzystaniu testu χ2 Pearsona. Po wstêpnej
ocenie danych pominiêto te gatunki, które wystêpowa³y
w drzewostanach pojedynczo. Na podstawie takich da-
nych stworzono tabelê kontyngencji oraz obliczono χ2
Pearsona (�=0,05). Z uwagi na to, ¿e wszystkie wartoœci
liczebnoœci oczekiwanych wynosi³y powy¿ej 5, nie sto-
sowano poprawki Yatesa (Stanisz 2006). Istotnoœæ
ró¿nic pomiêdzy ¿ywotnoœci¹ odnowienia naturalnego
w dwóch badanych rezerwatach, a tak¿e pomiêdzy wi-
talnoœci¹ drzew (w górnej warstwie drzewostanu) ba-
dano testem U Manna-Whitney’a (�=0,05).

Analizy statystyczne wykonano za pomoc¹ pakietu
Statistica 8.0.

4. Wyniki

Struktura drzewostanów

Udzia³ poszczególnych gatunków drzew w obu re-
zerwatach ró¿ni³ siê istotnie (test χ2 Pearsona: χ2 =
155,8120; p=0,0000). W rezerwacie „Cisy Rokickie”
panowa³a sosna zwyczajna (84% wg pierœnicowego pola
przekroju). Liczebnoœæ pozosta³ych gatunków drzew
by³a niewielka (tab. 1). W dolnej warstwie drzewostanu
wyró¿nia³ siê cis, chocia¿ udzia³ tego gatunku by³ nie-
wielki. W klasie o gruboœci 7–12 cm dominowa³ cis
(tab. 2). W rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” gatunkiem
panuj¹cym by³a sosna (72% udzia³u wg pierœnicowego
pola przekroju). Stwierdzono znaczny udzia³ buka i
dêbu. Liczebnoœæ cisa w dolnej warstwie drzewostanu
by³a niewiele mniejsza ni¿ w rezerwacie „Cisy
Rokickie”. W klasie gruboœci 7–12 cm dominowa³ cis, a
tak¿e wystêpowa³ d¹b oraz buk.

¯ywotnoœæ drzew

Badane rezerwaty ró¿ni³y siê istotnie pod wzglêdem
¿ywotnoœci (test U Manna-Whitney’a, Z popr.=-4,90124
p=0,0000). Mediana dla rezerwatu „Cisty Rokickie”
wynosi³a 2, podczas gdy dla rezerwatu w Nadleœnictwie
Bogdaniec przyjê³a wartoœæ 1. W rezerwacie „Cisy
Rokickie” najs³absz¹ ¿ywotnoœci¹ charakteryzowa³ siê
cis, który ustêpowa³ wszystkim innym gatunkom w tym
rezerwacie, jak i w ³¹cznej klasyfikacji dla obu
rezerwatów. W drzewostanie góruj¹cym obni¿on¹
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Tabela 1. Liczebnoœæ, pierœnicowe pole przekroju oraz udzia³ drzew w badanych rezerwatach „Cisy Rokickie” i
„Bogdanieckie Cisy”
Table 1. Number, basal area and percentage of trees in investigated reserves Cisy Rokickie and Bogdanieckie Cisy

Gatunki drzew / Tree species*

Cecha
Feature

Bk Brz Cis Db Gb Jrz Jw Kru Lp Os So Œw Lsz
Inne
Other

Razem
Total

Cisy Rokickie

N (szt./ha) 9,3 72,0 66,7 5,3 2, 7 1,3 2,7 277 24,0 13,3 6,67 481,37

G (m2/ha) 0,06 2,22 0,55 0,03 0,02 0,01 0,01 23 ,9 1,08 0,07 1,8 29,72

F (%) 0,2 7,5 2,0 0,1 0,1 0,05 0,05 80 4 0,2 6 100

Bogdanieckie Cisy

N (szt./ha) 117 17 61,0 70,7 4,00 6, 7 6, 7 1,3 5,3 264 1,3 555,66

G (m2/ha) 6,96 0,60 0,56 1,51 0,03 0,04 0,20 0,02 0,08 25,7 0,03 35,74

F (%) 19,4 2 2 4 0,1 0,1 1 0,1 0,2 71 0,1 100

* Bk – Fagus silvatica; Brz – Betula pendula; Cis – Taxus baccata; Db – Quercus sp.; Gb – Carpinus betulus; Jrz – Sorbus aucuparia; Jw –
Acer pseudoplatanus; Kru – Frangula alnus; Lp – Tilia cordata; Os – Populus tremula; So – Pinus sylvestris; Œw – Picea abies; Lsz –
Corylus avellana



¿ywotnoœæ stwierdzono u sosny i brzozy. ¯ywotnoœæ
drzew w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” by³a wysoka.
Stwierdzono bardzo dobr¹ ¿ywotnoœæ cisa. ¯ywotnoœæ
sosny, brzozy i jawora by³a podobna jak w rezerwacie
„Cisy Rokickie” (ryc. 1).

Pokrycie powierzchni

Udzia³ mchów, œcio³y, roœlinnoœci zielnej i paproci
ró¿ni³ siê istotnie w porównywanych rezerwatach (test
U Manna-Whitney’a, ��0,05). Roœliny zielne domino-
wa³y (62,8%) w rezerwacie „Cisy Rokickie” (tab. 3).

Znaczny udzia³ w tym rezerwacie stanowi³y te¿ paprocie
(9,2%). W rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” dominowa³a
powierzchnia bez roœlinnoœci zielnej czy odnowienia
gatunków drzewiastych (93,3%). Nalot by³ bardzo nie-
liczny w obu rezerwatach. Wiêcej podrostu stwierdzono
w rezerwacie „Cisy Rokickie”(8%) ni¿ „Bogdanieckie
Cisy” (2,8%), jednak ró¿nice te nie by³y istotne (test
U Manna-Whitney’a) (tab. 4).

Korelacja rang Spearmana wykaza³a statystycznie
istotne wspó³wystêpowanie nalotu i odnowienia natu-
ralnego cisa (0,537701, �=0,05) oraz korelacjê ujemn¹
pomiêdzy wystêpowaniem roœlinnoœci zielnej a odno-
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Tabela 2. Liczebnoœæ i udzia³ drzew w dolnej warstwie drzewostanu (d1,3: 7–12 m) w badanych rezerwatach „Cisy
Rokickie” i „Bogdanieckie Cisy”
Table 2. Number and share of trees in lower stand leyer (dbh: 7–12 m) in investigated reserves „Cisy Rokickie” and
„Bogdanieckie Cisy” (symbols of species as in Table 1)

Cecha
Feature

Bk Brz Cis Db Gb Jrz Jw Lp So Œw Lsz Os
Inne
Other

Cisy Rokickie

N (szt./ha) 6 10 52 4 2 1 1 10 2

% 7 11 59 5 2 1 1 11 3

Bogdanieckie Cisy

N (szt./ha) 12 6 38 29 3 5 1 1 2

% 13 6 39 30 3 3 3 3 2

* Symbols as in Table 1

Rokita Bogdaniec

Bk* Brz Cis* Db* Jrz* Jw So Bk** Brz Cis** Db** Jrz** Jw So

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

mediana
median

25–75%

zakres nieodstaj¹cych
non-outlier range

mediana w rezerwatach
median for reserves

Rycina 1. Witalnoœæ drzew w badanych rezerwatach. Gwiazdkami oznaczono gatunki dla których test U Manna-
Whitney’a wykaza³ istotne ró¿nice pomiêdzy drzewostanami (�=0,05). Strza³k¹ zaznaczono mediany dla rezerwatów.
Figure 1. Vitality of trees in investigated reserves. Asterisks denote species with statistical differences (�=0,05). Arrow denotes
median for reserves (Symbols of species as in Table 1).



wieniem cisa (-0,271689, α=0,05). Pozosta³e korelacje
pomiêdzy liczebnoœci¹ odnowienia naturalnego cisa a
stopniem pokrycia gleby przez œcio³ê, mchy i paprocie
by³y nieistotne statystycznie (α=0,05) i wynosi³y odpo-
wiednio: 0,233917; -0,148697; 0,067462.

Liczebnoœæ odnowienia naturalnego

Liczebnoœæ nalotu by³a du¿a w obu rezerwatach
(tab. 5), przy czym wiêcej nalotu stwierdzono w rezer-
wacie „Bogdanieckie Cisy” (5000 szt./ha) ni¿ w rezer-
wacie „Cisy Rokickie” (3332 szt./ha). W rezerwacie
„Cisy Rokickie” liczebnoœæ nalotu cisa by³a niewielka
(133 szt./ha). W rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” w

fazie nalotu przewa¿a³ jawor (1433 szt./ha), chocia¿
liczebnoœæ cisa by³a niewiele mniejsza (1167 szt./ha).
Liczebnoœæ odnowienia w fazie niskiego podrostu by³a
podobna w obu rezerwatach. Cis wystêpowa³ nielicznie
w tej fazie odnowienia zarówno w rezerwacie „Cisy
Rokickie”, jak i „Bogdanieckie Cisy”. W fazie wyso-
kiego podrostu znacznie wiêcej cisa stwierdzono w re-
zerwacie „Cisy Rokickie” ni¿ „Bogdanieckie Cisy”.
Bogactwo gatunkowe odnowienia by³o znaczne w
badanych obiektach. W obu rezerwatach wyró¿niono 14
gatunków drzew i krzewów.
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Tabela 3. Udzia³ drzew w klasach ¿ywotnoœci oraz œrednia ¿ywotnoœæ poszczególnych drzew badanych rezerwatach „Cisy
Rokickie” (CR) i „Bogdanieckie Cisy” (BC)
Table 3. Share of trees in vitality classes and average vitality of particular trees in investigated reserves „Cisy Rokickie” (CR)
and „Bogdanieckie Cisy” (BC

Gatunek
Species*

1 2 3 4
Œrednia
Average

CR BC CR BC CR BC CR BC CR BC

Bk 100 90 9 1 1,0 1,1
Brz 59 69 30 31 11 1,5 1,3
Cis 35 94 48 4 13 2 3 1,9 1,1
Inne / Other 71 100 29 1,3 1,0
Db 100 45 45 9 1,0 1,6
Jrz 100 60 40 1,0 1,4
Jw 100 100 1,0 1,0
Kru 100 100 2,0 2,0
So 47 39 43 47 10 10 4 1,6 1,8
Lsz 100 1,0
Lp 100 2,0
Gb 100 1,0
Os 100 1,0
Œw 100 1,0

* Symbols as in Table 1

Tabela 4. Œrednie pokrycie powierzchni w rezerwatach „Cisy Rokickie” i „Bogdanieckie Cisy” oraz wyniki testu
U Manna-Whitney’a
Table 4. Average ground cover in reserves „Cisy Rokickie” and „Bogdanieckie Cisy” and results of Mann-Whitney test

Rodzaj pokrycie powierzchni
Ground cover type

Cisy Rokickie Bogdanieckie Cisy Z popr. p

Œcio³a / Letter 18, 7 93,3 -6,1205 0,0000

Mchy / Mosses 28 0,3 4,74028 0,0000

Paprocie / Ferns 9,2 2, 7 4,10873 0,0000

Zio³a / Herbs 62,8 1, 7 5,45868 0,0000

Nalot / Seedlings 0,2 0,7 -1,71982 0,0855

Podrost / Saplings 8 2,8 1,11856 0,2633
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Tabela 5. Liczebnoœæ (szt./ha) poszczególnych gatunków odnowienia w klasach wysokoœci
Table 5. Number (N/ha) of particular species of regeneration in height classes

Gatunek
Species*

Cisy Rokickie Bogdanieckie Cisy

h ≤0,5 m 0,5< h ≤1,3 m h > 1,30 m h ≤0,5 m 0,5< h ≤1,3 m h > 1,30 m

Bk 20 767 43 223
Brz 30 3
Cis 133 13 197 1167 30 130

Czm 33 13 27 900 147 43
Db 600 77 333 3 3
Jrz 333 47 280 200 47 120
Jw 200 103 170 1433 130 170
Kl 33 7 400 20 43

Kru 1500 180 327 100 7 10
So 433 3
Lsz 3
Wz 7
Os 33 3 13
Gb 3
Lp 67 7 3 3

G³óg 3 3
Trz 3

* Symbols of species as in Table 1

Tabela 6. Mediany i kwartyle ¿ywotnoœci w 30 ko³owych powierzchniach dla poszczególnych gatunków w rozbiciu na
nalot, niski podrost i wysoki podrost.
Table 6. Medians and quartiles of vitality on 30 circular plots for particular tree species (seedlings, short saplings, high saplings)

Gatunek
Species*

Nalot
Seedlings

Niski podrost
Short saplings

Wysoki podrost
Tall saplings

N Q25 Mediana Q75 N Q25 Mediana Q75 N Q25 Mediana Q75

Rokita 98 132 172
Cis 4 1 1 1 4 2 2,5 3 0
Kru 46 1 2 2 52 2 2 2 56 1 2 2
So 13 1 1 1
Bk 0 0 1 2 2 2
Jrz 10 2 2 3 13 2 2 3 39 2 2 2

Czm 1 2 2 2 4 1 1 1,5 5 1 1 1
Kl 1 1 1 1 2 1 2 3 0
Jw 4 1,5 2 2 32 1 1 2 26 1 1 1
Db 17 1 2 3 23 2 2 3 44 1 1 2
Os 0 0 0
Lp 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Bogdaniec 151 130 90
Cis 35 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1
Kru 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1
So 0 0 0
Bk 23 1 1 1 13 1 1 1 21 1 1 2
Jrz 6 1 1 1 14 1 1,5 2 8 2 2 2,5

Czm 28 1 1 2 44 1 1 1 12 1 1 2,5
Kl 12 1 1 1 6 1 1,5 3 9 1 1 1
Jw 43 1 1 1 39 1 1 2 35 1 1 1
Db 0 1 3 3 3 0
Os 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
Lp 0 1 2 2 2 0

* Symbols of species as in Table 1



¯ywotnoœæ odnowienia naturalnego

¯ywotnoœæ odnowienia naturalnego w obu rezerwa-
tach by³a wysoka. Test U Manna-Whitney’a wykaza³
statystycznie istotne ró¿nice pomiêdzy witalnoœci¹ od-
nowienia naturalnego w obu badanych rezerwatach
(Z=9,40020; p=0,0000; ryc. 2). Mediana ¿ywotnoœci
odnowienia naturalnego dla rezerwatu „Bogdanieckie
Cisy” wynosi³a 1, a dla rezerwatu „Cisty Rokickie” – 2.
Na uwagê zas³uguje bardzo dobra ¿ywotnoœæ cisa w
fazie nalotu w obu rezerwatach (tab. 6).

W fazie niskiego podrostu ¿ywotnoœæ cisa w rezer-
wacie „Cisy Rokickie” (mediana ¿ywotnoœci wynosi³a
2,5) by³a wyraŸnie s³absza ni¿ w rezerwacie
„Bogdanieckie Cisy”. ¯ywotnoœæ wysokiego podrostu
cisa w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” wynosi³a 1.
Natomiast cisa w tej fazie wzrostu nie stwierdzono w
rezerwacie „Cisy Rokickie”.

Pokrój cisów

W obu rezerwatach dominowa³y cisy jednopêdowe
(ryc. 3). Udzia³ cisów dwupêdowych i trzypêdowych by³
niewielki.

5. Dyskusja

Cis najczêœciej wystêpuje w drzewostanach z udzia-
³em Quercus, Tilia, Acer, Carpinus, Picea i Abies (Sty-
piñski et al. 1984; Iszku³o, Boratyñski 2004), natomiast
w badanych drzewostanach gatunkiem panuj¹cym by³a
sosna. Optimum fitocenotyczne gatunku wystêpuje w
zespo³ach z Cephalentero–Fagion (Ellenberg et al.
1991; Matuszkiewicz 2002). W Europie centralnej cis
roœnie w zbiorowiskach Caprinion betuli i Quercion

robori–petraeae (Soko³owski 1970). Dziêki wiêkszemu
udzia³owi gatunków liœciastych (wiêksza pierœnicowa
powierzchnia przekroju) cis znajdowa³ znacznie lepsze
warunki do odnowienia w rezerwacie „Bogdanieckie
Cisy”, o czym œwiadczy³a liczebnoœæ nalotu tego gatun-
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Rycina 2. Mediana ¿ywotnoœci odnowienia naturalnego. ¯ywotnoœæ gatunków zaopatrzonych w gwiazdki ró¿ni siê
istotnie w porównywanych rezerwatach (�=0,05; test U Manna-Whitney’a).
Figure 2. Median of natural regeneration vitality. Species vitality with asterisk differs statistically in compared reserves
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ku, mimo ¿e wiêksze zacienienie gleby powodowa³o, ¿e
na dnie lasu dominowa³a œcio³a.

W rezerwacie „Cisy Rokickie” w dolnej warstwie
drzewostanu (d: 7–12 cm) dominowa³ cis (59%), nato-
miast w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” w tej warstwie
przewa¿a³ d¹b i buk (41%). Wystêpowa³o tu zbioro-
wisko buczyn zbli¿one do rzêdu Fagetalia, natomiast w
rezerwacie „Cisy Rokickie” stwierdzono zbiorowisko
acydofilnej d¹browy. Liczebnoœæ populacji cisa by³a
wiêksza w rezerwacie „Cisy Rokickie”. W rezerwacie
tym cis roœnie na siedlisku BMœw. Zdaniem Zarêby
(1984) optimum ekologiczne T. baccata le¿y na po-
graniczu siedliskowych typów lasu: lasu wilgotnego,
olsu jesionowego i lasu œwie¿ego. A zatem bardziej
odpowiednie dla cisa wydaj¹ siê siedliska rezerwatu
„Bogdanieckie Cisy”.

Po³o¿enie rezerwatów na Pojezierzu Pomorskim
sprzyja rozwojowi populacji tego gatunku. W obu rezer-
watach stwierdzono stosunkowo wysokie opady atmo-
sferyczne (wp³yw klimatu morskiego). Cis preferuje
warunki klimatyczne o charakterze atlantyckim (Ellen-
berg et al. 1991; Zarzycki et al. 2002; Iszku³o,
Boratyñski 2005). Jeœli brak wilgotnoœci w glebie jest
zrekompensowany wilgotnoœci¹ powietrza, to omawia-
ny gatunek dobrze rozwija siê i odnawia. Takie warunki
znajduje T. baccata w Nadleœnictwie Rokita.

Dla odnowienia naturalnego drzew istotne znaczenie
ma pokrycie powierzchni przez runo leœne. Zdecydo-
wanie gorsze warunki do odnowienia znajdowa³y siê w
rezerwacie „Cisy Rokickie”, gdzie 63% powierzchni
pokrywa³a roœlinnoœæ zielna i paprocie. W rezerwacie
„Bogdanieckie Cisy” 93% powierzchni stanowi³a œcio³a,
a runo leœne tylko 2%. Wyniki te przek³adaj¹ siê na
liczebnoœæ nalotu cisa, która w rezerwacie „Bogda-
nieckie Cisy” by³a dziewiêciokrotnie wiêksza ni¿ w
rezerwacie „Cisy Rokickie”. Badania wielu autorów
wskazuj¹ na problemy z odnowieniem cisa ze wzglêdu
na konkurencjê roœlin runa leœnego (G³owacka 2005;
Hylla 2011). Siewki cisa toleruj¹ konkurencjê roœlin
runa i rosn¹ w ocienieniu przez jakiœ czas, a na poprawê
warunków œwietlnych reaguj¹ przyspieszonym wzros-
tem. Jednak zbyt silne ocienienie przez inne gatunki
powoduje zamieranie siewek, poniewa¿ cis roœnie po-
woli i nie jest w stanie konkurowaæ z nimi o zasoby
œrodowiska (Iszku³o, Boratyñski 2005).

Liczebnoœæ poszczególnych faz rozwojowych cisa
wskazuje na ci¹g³oœæ procesu odnowienia tego gatunku
w obu rezerwatach. Cis wystêpowa³ we wszystkich fa-
zach: od nalotu, przez fazê podrostu i m³odego pokolenia
drzew. Gatunek ten jest elementem dolnej warstwy lasu,
nigdy nie tworzy litych drzewostanów (Iszku³o, Bora-
tyñski 2004).

¯ywotnoœæ drzew w górnym piêtrze by³a bardzo
dobra w obu rezerwatach. Mog³y siê na to z³o¿yæ ko-

rzystne warunki wilgotnoœciowe i termiczne na terenie
nadleœnictw. Œrednie wartoœci wspó³czynnika hydroter-
micznego sezonu wegetacyjnego w okresie badañ by³y
wy¿sze od norm wieloletnich (Raport o stanie lasów,
2010), wskazuj¹c na sprzyjaj¹ce dla wzrostu drzew
relacje pomiêdzy przebiegiem temperatur powietrza a
wielkoœci¹ opadów w rejonie pó³nocno-zachodnim
Polski. Badania defoliacji drzew (Raport o stanie lasów,
2010) wskazuj¹, ¿e najzdrowsze drzewostany rosn¹ w
RDLP Szczecin, przy czym najmniejszym udzia³em
drzew zdrowych w Polsce charakteryzuje siê sosna.
W obu badanych rezerwatach œrednia ¿ywotnoœæ sosny
by³a mniejsza od 2. O mniejszej witalnoœci sosny móg³
decydowaæ wiek drzew. ¯ywotnoœæ drzew T. baccata

d>7 cm by³a niska w rezerwacie „Cisy Rokickie”, cho-
cia¿ dop³yw œwiat³a, ze wzglêdu na a¿urowe korony
sosny, mniejsze pierœnicowe pole przekroju drzewo-
stanu oraz brak dolnego piêtra, by³ wiêkszy. O s³abszej
¿ywotnoœci cisa mog³a decydowaæ obecnoœæ grzybów
Sphaerulina taxi (Cke.) Massee i Diplodia taxi De Not.
na ig³ach (informacja z nadleœnictwa).

W obu rezerwatach przewa¿a³y cisy o budowie pro-
stej. Udzia³ cisów rozwidlonych by³ niewielki. Podobne
wyniki uzyska³ Hylla (2011), prowadz¹c badania w re-
zerwacie „Cisy nad Liswart¹”, oraz Bodziarczyk i Ru-
¿y³o (2007), badaj¹c populacjê „Cisy na Górze Jawor”.

Okap drzewostanu wp³ywa na liczebnoœæ cisów.
Najwiêcej cisów zwykle kie³kuje pod okapem drzew
iglastych, jak sosna zwyczajna, œwierk pospolity i mo-
drzew europejski (Iszku³o, Boratyñski 2004). Tak te¿
by³o w obu rezerwatach, gdzie populacja cisów na tle
innych rezerwatów by³a znaczna (Soko³owski 2000).
Natomiast prze¿ywalnoœæ i liczebnoœæ cisów jest wiêk-
sza pod okapem drzew liœciastych (Iszku³o, Boratyñski
2004), co potwierdzaj¹ przeprowadzone badania. W re-
zerwacie „Bogdanieckie Cisy” liczebnoœæ nalotu by³a
znacznie wiêksza ni¿ w rezerwacie „Cisy Rokickie”.

Liczebnoœæ cisa wg inwentaryzacji prowadzonej
przez Instytut Badawczy Leœnictwa wskazuje, ¿e wiêcej
cisów ros³o w rezerwacie „Cisy Rokickie” – 5500 sztuk,
ni¿ w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” – 2056 (Soko-
³owski 2000). Wed³ug inwentaryzacji nadleœnictwa by³y
1732 osobniki w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy” i 4014
osobników w rezerwacie „Cisy Rokickie”. Inwen-
taryzacja obejmowa³a wszystkie osobniki cisa, dlatego
ich liczebnoœæ by³a wiêksza ni¿ w omawianych
badaniach, w których okreœlono œredni¹ liczbê drzew na
jednostkê powierzchni (hektar).

W badanych rezerwatach cis siê odnawia³, a jego
liczebnoœæ by³a wiêksza ni¿ w innych rezerwatach. Od
lat obserwowane s¹ problemy z naturalnym odnowie-
niem cisa nie tylko w Polsce (Mañka et al. 1968; Hulme
1996; Garcia et al. 2000; Soko³owski 2000; Kmiecik
2009), ale te¿ poza granicami naszego kraju. Na
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przyk³ad w rezerwacie w Karpatach Ukraiñskich
liczebnoœæ odnowienia cisa wynosi³a tylko 1016–1268
osobników na hektar (Iszku³o et al. 2005). Przyk³adem
problemów z utrzymaniem odnowienia naturalnego
mo¿e byæ populacja cisów w Wierzchlesie (Król 1975)
oraz rezerwat „Zdroje” (Friedrich 2008) czy „Cisowy
Jar” (Iszku³o 2001).

Cis mo¿e rosn¹æ w niekorzystnych warunkach
œwietlnych i konkurowaæ z innymi drzewami przez jakiœ
czas (Iszku³o, Boratyñski 2005). Na poprawê warunków
œwietlnych reaguje zwiêkszeniem liczby igie³ i rege-
neracj¹ korony. Umiejêtne prowadzenie zabiegów
pielêgnacyjnych korzystnie wp³ywa na rozwój cisów.
Przyk³adem s¹ cisy w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy”,
gdzie kilka lat temu przeprowadzono zabieg ods³ania-
j¹cy T. baccata. D³ugoœæ igie³, barwa igliwia (ciemno-
zielone), pokrój korony, a przede wszystkim witalnoœæ
cisów jest obecnie bardzo wysoka. Natomiast w rezer-
wacie „Cisy Rokickie” pokrój cisów, d³ugoœæ igie³ i
barwa igliwia (szarozielone) s¹ gorsze ni¿ w Nadleœ-
nictwie Bogdaniec. T. baccata reaguje negatywnie na
gwa³towne ods³oniêcie i zbyt du¿e zmiany dop³ywu
œwiat³a oraz warunków termicznych (Iszku³o, Bora-
tyñski 2005). W rezerwacie „Cisy Rokickie” ze wzglêdu
na mniejsze pole przekroju drzewostanu oraz brak dol-
nego piêtra iloœæ œwiat³a docieraj¹cego do dna lasu by³a
wiêksza ni¿ w rezerwacie „Bogdanieckie Cisy”. Nie
prowadzono jednak szczegó³owych badañ warunków
œwietlnych. Problem iloœci œwiat³a potrzebnego do pra-
wid³owego wzrostu cisa wymaga dalszych badañ.

6. Wnioski

Cis pospolity znajduje dobre warunki rozwoju w obu
rezerwatach wystêpuj¹cych na terenie Pomorza, o czym
œwiadczy ¿ywotnoœæ populacji oraz obecnoœæ odnowie-
nia naturalnego.

Liczebnoœæ poszczególnych faz rozwojowych cisa
wskazuje na ci¹g³oœæ procesu odnowienia tego gatunku
w obu rezerwatach.

¯ywotnoœæ cisów by³a lepsza pod okapem drzewo-
stanu z wiêkszym udzia³em gatunków liœciastych
(Rezerwat „Bogdanieckie Cisy”).

Liczebnoœæ odnowienia cisa zale¿y od konkurencji
runa leœnego. Im wiêksze pokrycie powierzchni przez
roœlinnoœæ, tym mniej odnowienia cisa.
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