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Abstract. Yew (Taxus baccata L.) has been a protected species in Poland since the
fifteenth century. For several years a few attempts have been taken to protect the
species however their effectiveness (in the evaluation of researchers and
practitioners) has not always been in line with expectations. In the forests
administered by the State Forests Regional Holding in Toruń three nature reserves to
protect the habitats of this species have been established, „Cisy Staropolskie im.
Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie, „Cisy nad Czerską Strugą” and „Jelenia
Góra im. Kazimierza Szlachetki”. The following paper summarizes the study and
the results of completed valuation of Taxus baccata in these natural reserves. We
also reviewed the literature on issues related to the conservation and breeding of yew
in Poland. We focused on the methods of protecting the species used so far and
discussed probable causes of extinction and threats to existing populations of yew in
Poland.
WSTĘP
Cis (Taxus baccata L.) jest w polskiej dendroflorze gatunkiem szczególnym,
chroniony od XV wieku, trwały i długowieczny (Czartoryski 1975), potrafiący
rosnąć w różnych warunkach klimatycznych (Król 1975) i glebowych (Bugała
1975, Jankowski i in. 2009), wybitnie odporny na działanie SO2 (Mez 1963 za
Szaniawskim 1975), odporny na emisje kwaśnych deszczy i pyłów (Szeszycki
2005), będący dzisiaj symbolem ochrony gatunkowej, jest przy tym uważany za
gatunek ginący. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku
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kwalifikuje cisa jako gatunek wymagający ochrony ścisłej co obliguje do wszelkich
działań zmierzających do zachowania pozostałych jeszcze, nielicznych
i rozproszonych jego stanowisk w polskich lasach. Działania takie, przynajmniej
w pewnym, ograniczonym zakresie, są już od wielu lat prowadzone lecz ich efekty
(w ocenie naukowców i praktyków) nie zawsze były i są zgodne z oczekiwaniami.
Cis długo traktowany był przez leśnictwo jako gatunek bez znaczenia
gospodarczego (Czartoryski 1975) przez co nie był intensywnie badany (Król 1975)
a działania na rzecz jego ochrony sprowadzały się jedynie do ochrony biernej
(Sokołowski i in. 2000). Cis nie był przedmiotem gospodarczych zabiegów na
szeroką skalę (Król 1975) w związku z czym brak jest odpowiednich doświadczeń
praktycznych dla określenia (z całą pewnością) zasad jego hodowli (Sokołowski
i in. 2000). Jedyne kompleksowe badania lasu cisowego obejmujące jego historię,
strukturę poszczególnych składników biotycznych i abiotycznych, strukturę
genetyczną i zdrowotność drzew a także ocenę zagrożeń populacji, wykonano jak
dotąd na terenie i w okolicach rezerwatu „Cisy Staropolskie” w Wierzchlesie
(m. in.: Izdebski 1956, Berndt 1956, Strawiński 1956, Gieruszyński 1961,
Myczkowski 1961, Mańka i in. 1968, Mańka i in. 1968, Berndt J i Ceynowa –
Giełdon 1988, Lewandowski i in. 1995, Łabędzki 1997, Cyzman i in. 2002,
Podlewski 2004, Umerska 2007, A. i B. Cedro 2009, Jankowski i in. 2009,
Noryśkiewicz 2009). Niestety, znaczne rozciągnięcie badań w czasie i wąski zakres
tematyczny poszczególnych prac wskazują na brak koordynacji przy ich
wykonywaniu i trudno ich wyniki traktować jako komplementarną całość.
W poniższym opracowaniu zestawiono i podsumowano wyniki inwentaryzacji
cisa wykonanych w latach 1952 – 2010 na terenie rezerwatu „Cisy Staropolskie im.
Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie oraz na terenie dwóch innych
rezerwatów utworzonych dla ochrony tego gatunku w lasach administrowanych
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu: „Cisy nad Czerską
Strugą” i „Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetki”. Dokonano również przeglądu
literatury dotyczącej problemów związanych z ochroną i hodowlą T.baccata
w Polsce. Skupiono się przy tym na stosowanych dotąd metodach jego ochrony oraz
omówiono prawdopodobne przyczyny wymierania i zagrożenia dotyczące
populacji cisa w naszym kraju.
PRZYCZYNY WYMIERANIA I ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE
POPULACJI CISA W ŚWIETLE LITERATURY
Zagrożenia wewnętrzne wynikające z cech gatunku i rozproszenia populacji:
–
Liczebność cisa w Polsce, a także w całym naturalnym zasięgu
występowania tego gatunku w Europie maleje (Sokołowski i in. 2000). Brak
sukcesu reprodukcyjnego w istniejących populacjach skutkujący kurczeniem się
zasięgu, kwalifikuje cisa jako gatunek ginący (Walas 1962, Mańka i in. 1968,
Król 1975, Czartoryski 1975). Niektórzy badacze twierdzą, że jest to proces
naturalny (Wodziczko 1922 za Mańką i in. 1968, Coventz 1897 za Iszkuło
i Boratyńskim 2009), wg nich cis jako stary filogenetycznie relikt skazany jest na
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stopniowe wymieranie na skutek zmniejszającej się siły życiowej gatunku
(wyczerpywanie się „sił witalnych”). Poglądowi temu przeczą obserwowane
w wielu miejscach (chociaż nieliczne), w sposób naturalny odnawiające się
populacje (Iszkuło i Boratyński 2009) np. cisy w Jasieniu w woj. łódzkim
(Baluta i Mowszowicz 1966, Szeszycki 2006), cisy w Nadleśnictwie Wipsowo
na Mazurach (Sokołowski i in. 2000), cisy w rezerwacie „Sieraków”
w Kampinoskim Parku Narodowym (Kramm i Augustyniak 2001), cisy
rezerwatu „Jelenia Góra” (Szeszycki 2006), cisy w lasach rokicko –
przybiernowskich w północno – zachodniej części Puszczy Goleniowskiej
(Szeszycki 2006), „Cisy na Górze Jawor” w Bieszczadach (Bodziarczyk
i Rużyło 2007) czy też w Kniaźdworze na Ukrainie (Iszkuło i in. 2005).
–
Czartoryski (1975) z kolei twierdzi, że obserwowany obecnie brak sukcesu
reprodukcyjnego poszczególnych, izolowanych populacji cisa wcale nie musi
wskazywać na ich wymieranie lecz może być normalnym zjawiskiem
wynikającym ze strategii życiowej gatunku. Brak nalotu zdolnego do dalszego
rozwoju może wynikać z „wyczekiwania” na korzystniejsze warunki
odnowienia.
–
Istnieje również hipoteza, że przyczyną wymierania cisa może być jego
dwupienność (Iszkuło i Boratyński 2009), z którą wiąże się zmniejszenie liczby
osobników wydających nasiona a także większy wysiłek reprodukcyjny jednej
płci. Osobniki żeńskie produkują kwiaty oraz nasiona co sprawia, że ich wysiłek
reprodukcyjny ponoszony jest przez cały sezon wegetacyjny. Stwarza to
większe wymagania osobników żeńskich w stosunku do wody i żyzności
siedliska, może też mieć bezpośredni wpływ na wzrost i rozwój organów
generatywnych. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że w regionach o większych
sumach opadów struktura płciowa populacji cisów osiąga równowagę a wraz ze
zmniejszaniem się sumy opadów zmniejsza się liczba osobników żeńskich
w porównaniu do męskich. Struktura płciowa zmienia się też na niekorzyść
osobników żeńskich wraz z wiekiem osobników, osobniki męskie są z kolei
wyższe i grubsze od żeńskich (Iszkuło i Boratyński 2009). Inwentaryzacja
wykonana w Wierzchlesie w latach pięćdziesiątych (Izdebski 1956) wykazała
stosunek płci 4,3:1 na korzyść osobników męskich z czego wynika, że główny
wysiłek reprodukcyjny ponosiła wówczas tylko 1/5 z ogólnej liczby cisów
rezerwatu.
–
Analizując przyczyny regresji cisa w Polsce nie można wykluczyć działania
czynników związanych ze zubożeniem zmienności genetycznej populacji. Przez
nasz kraj przebiega wschodnia granica zasięgu tego gatunku a zachowane
stanowiska T.baccata są rozproszone i w dużym stopniu izolowane. Stan taki
rodzi określone skutki ekologiczne a w konsekwencji wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. dryfu genetycznego i kojarzenia wsobnego.
Prawdopodobieństwo to jest większe gdy populacja jest mniejsza, gdy jest
szczelnie izolowana i gdy izolacja trwa odpowiednio długo. Proces taki
prowadzi do zubożenia puli genowej izolowanych populacji a przez to ogranicza
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możliwości adaptacji do zmian środowiskowych, zwiększając ryzyko ich
wymarcia (Pullin 2005). Wyniki badań 13 małych, izolowanych stanowisk cisa
na granicy jego zasięgu w Norwegii, wskazują na zubożenie puli genowej
poszczególnych subpopulacji w stosunku do populacji wyjściowej (Myking i in.
2009). Badania cisów wykonane w Wierzchlesie wykazały ich dużą zmienność
genetyczną (Lewandowski i in. 1995) co wskazuje, że wymieranie T.baccata
w rezerwacie nie ma raczej podłoża genetycznego lecz nie wiadomo czy ze
zubożeniem puli genowej nie mamy do czynienia na innych stanowiskach tego
gatunku.
Zagrożenia powodowane przez grzyby:
–
Najczęściej obserwowaną cechą destrukcyjną polskich populacji T.baccata
jest zjawisko całkowitego wymierania siewek w pierwszych latach ich życia.
Dotyczy to m.in. cisów z rezerwatu w Wierzchlesie (Izdebski 1956,
Gieruszyński 1961, Mańka i in. 1968), populacji w rezerwacie „Cisy
Tychowskie” (Janyszek i in. 2002), „Cisów nad Czerską Strugą” (Król 1994, Dz.
Urz. Woj. Pom. 2003), „Cisów w Czarnem” (Szeszycki 2006), populacji
w rezerwatach „Cisowa Góra” i „Cisy” w Górach Bardzkich (Szeszycki 2006)
i innych. Hipotez dotyczących powstawania tego zjawiska jest kilka. Jedną
z możliwych bezpośrednich przyczyn (często wymienianą w publikacjach) jest
skażenie mikrobiologiczne gleby. Podstawę do takich przypuszczeń dały
badania wykonane w Wierzchlesie i na terenie Jeleniej Góry w roku 1964,
powtórzone w roku 1966 w Wierzchlesie, przez zespół naukowców WSR w
Poznaniu i UMK. Wykazały one obecność w środowisku glebowym rezerwatu,
patogenicznego dla siewek grzyba Cylindrocarpon radicicola i brak
symbiotycznego Mycelium radicis atrovirens. Na terenie rezerwatu „Jelenia
Góra”, gdzie cisy z samosiewu rozwijają się prawidłowo, sytuacja była
odwrotna (Mańka i in. 1968, Mańka i in. 1968). W roku 1993 podobne badania
wykonano (przez M. i K. Mańka) na siewkach pochodzących z dobrze
rozwijającej się populacji w rezerwacie „Cisy Rokickie” i wykazano brak w
glebie patogena Cylindrocarpon radicicola (Szeszycki 2006). Dowiedziono
więc, że skażenie mikrobiologiczne gleby może być przyczyną zamierania
siewek cisa lecz nie można wykluczyć, że jest to czynnik działający tylko
lokalnie, np. w określonych warunkach, przy obecności czy też synergicznym
współdziałaniu innych czynników ekologicznych. W opisach wielu stanowisk
polskich cisów skażenie glebowe jest wymieniane, przy czym autorzy
opracowań cytują badania wykonane w Wierzchlesie w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku (!).
–
Brak jest poważniejszych opracowań dotyczących chorób cisa w Polsce
(Sokołowski i in. 2000). Tym niemniej, oprócz wspomnianego powyżej,
powodującego zgorzel młodych siewek, grzyba Cylindrocarpon radicicola
wymienia się jeszcze kilkanaście innych gatunków będących potencjalnym
zagrożeniem dla T.baccata. Grzyby te mogą powodować choroby siewek, igieł,
pędów, gałęzi, korzeni jak i drewna a wywołane infekcje mogą być
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indywidualne lub mieszane (powodowane przez jeden lub kilka gatunków
grzybów) (Sokołowski i in. 2000). Zdecydowana większość tych patogenów to
gatunki atakujące nie tylko cisy lecz różne gatunki roślin przy czym nasilenie ich
oddziaływania notuje się zazwyczaj podczas dłuższego trwania niekorzystnych
warunków pogodowych. Badania zainfekowanych igieł i gałązek cisa
wykonane w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie wykazały obecność na nich
34 gatunków grzybów, spośród których tylko dwa były swoistymi patogenami
T.baccata (Phomopsis juniperivora i Sclerophoma potyophila) (Mirski 2008).
Jako specyficzny dla cisa Orlikowski (2000) wymienia też grzyb glebowy
z rodzaju Phytophthora wywołujący u sadzonek tzw. fytoftorozę, powodującą
nieraz kilkuprocentowe straty w uprawach szkółkarskich tego drzewa. Badania
przeprowadzone w Wierzchlesie (Weber – Czerwińska 1974) jak i w rezerwacie
„Cisy w Serednicy” (Bodziarczyki i Chachuła 2008) wykazały znikome
zainfekowanie cisów grzybami. Weber – Czerwińska (1974) uważa, że
przyczyną tego mogą być wydzielane przez T.baccata olejki eteryczne.
Nieliczne i rozproszone występowanie, duża tolerancja ekologiczna, odporność
na zanieczyszczenia i stres a także właściwości odpornościowe gatunku
powodują, że działalność patogenicznych grzybów stanowi stosunkowo małe
zagrożenie dla funkcjonowania populacji cisa (Sokołowski i in. 2000).
Wpływ warunków klimatycznych i świetlnych:
–
Tobolski (2009) twierdzi, ze podstawowe znaczenie dla egzystencji
T.baccata w Wierzchlesie ma wilgotność powietrza w związku z czym ochronę
populacji tego gatunku należy powiązać z ochroną obszarów wodno –
mokradłowych sąsiadujących ze stanowiskami cisa. Podobne warunki
siedliskowe występują na terenie rezerwatu „Cisy w Czarnem”, w powiecie
człuchowskim (Szeszycki 2006). Na obydwu tych stanowiskach obserwuje się
wymieranie nalotu cisowego i uznaje się, że jedną z tego przyczyn mogło być
pogorszenie warunków hydrologicznych i przez to zmniejszenie się wilgotności
powietrza (Izdebski 1956, Walas 1962, Szeszycki 2006). Z kolei w lasach
Nadleśnictwa Kaliska (RDLP Gdańsk) udaną próbę restytucji cisa
przeprowadzono po zwiększeniu wilgotności powietrza, osiągniętą w wyniku
odtworzenia dwóch bagien w sąsiedztwie powierzchni restytucji (Frydel 2005,
2006). Ścisłą zależność tempa wzrostu cisa od warunków meteorologicznych
potwierdziła analiza dendrochronologiczna populacji wierzchlaskiej,
obejmująca lata 1823 – 2002 (A. i B. Cedro 2009) a kilkuletnie badania
przeprowadzone w Hiszpanii wykazały znaczący wpływ warunków
hydrologicznych na proces odnawiania się i rozwoju izolowanych populacji
T.baccata (Sanz i in. 2009).
–
Wpływ warunków świetlnych i temperatury na odnowienia cisa badany był
empirycznie w Arboretum Kórnickim gdzie stwierdzono, że czynniki te dla
przeżywalności siewek mają znaczenie zasadnicze (Iszkuło i Boratyński 2009).
T.baccata uważany jest za najbardziej cienioznośny gatunek spośród rodzimych
drzew iglastych (Tomanek 1970, Seneta 1978 za Sokołowskim i in. 2000,
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Szeszycki 2006), jest przy tym bardzo wrażliwy na zmiany oświetlenia – nagłe
całkowite odsłonięcie może spowodować zamieranie cisów Najmniejsze
wymagania świetlne mają siewki, w późniejszym wieku wymagania te rosną.
W warunkach niedostatecznego zaopatrzenia w wodę, światło jest czynnikiem
limitującym wzrost i rozwój cisów (Sokołowski i in. 2000), jego większy dostęp
zarówno w przypadku młodych jak i starych drzew wpływa na większy przyrost
i obfitsze owocowanie (Sokołowski i in. 2000, Janyszek i in. 2002, Szeszycki
2006). Badania siewek cisa w Arboretum Kórnickim wykazały dodatnią
korelację natężenia światła z ich odpornością na niskie temperatury – przy
świetle 0,5% siewki nie osłonięte dodatkowo przed mrozem giną (Iszkuło
i Boratyński 2009). O przemarzaniu 3-5 letnich sadzonek cisa i przemarzaniu
pędów wierzchołkowych u starszych drzewek informuje również Marek (2002),
który reintrodukował cisy w Nadleśnictwie Myślenice (RDLP Kraków).
Wymieranie siewek na skutek ocienienia w warunkach spadku wilgotności
uważane jest za jedną z głównych przyczyn braku podrostów cisowych
w Wierzchlesie (Izdebski 1956). Tempo wzrostu siewek cisa jest wolne, w
związku z czym przegrywają one konkurencję o światło z zielnymi roślinami
runa, siewkami drzew liściastych i krzewów a całkowite zacienienie hamuje ich
dalszy rozwój (Gieruszyński 1961, Walas 1962, Czartoryski 1975, Iszkuło
i in. 2005, Bodziarczyk i Rużyło 2007).
Presja zwierząt:
–
Zarówno naukowcy jak i praktycy – leśnicy są zgodni co do tego, że bardzo
duże zagrożenie dla odnowień cisa stanowi zwierzyna leśna - głównie sarna
(Capreolus capreolus), w mniejszym stopniu jeleń (Cervus elaphus), zając
(Lepus europaeus) i dzik (Sus strofa). Zjawisko zgryzania nalotów i spałowania
podrostów cisowych obserwowane jest na wszystkich naturalnych,
niezabezpieczonych stanowiskach cisa (Walas 1962, Król 1994, Łabędzki 1997,
Sokołowski i in. 2000, Szeszycki 2006, Bodziarczyk i Rużyło 2007, Umerska
2007), siewki mogą też być niszczone poprzez buchtowanie dzików (Izdebski
1956). Mimo charakterystycznej dla T.baccata wysokiej zdolności regeneracji
szkód, część uszkodzonych przez zwierzęta roślin zamiera. Na ograniczenie
zgryzania cisów w lasach może wpłynąć obecność w runie borówki czarnej
(Vaccinium myrtillus), która jako pokarm jest wówczas preferowana przez
jeleniowate. Sarna może być głównym czynnikiem wpływającym na
przeżywalność cisa tam, gdzie inne gatunki roślin nie są dostępne dla saren
(Sokołowski i in. 2000). Ograniczona liczba dużych ssaków roślinożernych jest
uważana za jedną z głównych przyczyn obfitego i skutecznego odnawiania się
cisa w Kniaźdworze na Ukrainie (Iszkuło i in 2005) a także w Nadleśnictwie
Rokita na Pomorzu Zachodnim, w pierwszych latach powojennych (Szeszycki
2006).
–
Dużym zagrożeniem dla T.baccata mogą być żywiące się nasionami cisów
gryzonie. W Hiszpanii stwierdzono zjadanie przez nie 90% nasion cisa (Garcia
i in. 2005 za Iszkuło i Boratyńskim 2009). W angielskich lasach cisowych
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zagęszczenie gryzoni jest większe niż w lasach liściastych a nasiona cisa
stanowią podstawowy składnik diety gryzoni (Sokołowski i in. 2000).
–
Wpływ entomofauny na wierzchlaskie cisy badany był na początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Badania miały stwierdzić lub wykluczyć
udział owadów w procesie wymierania populacji cisów w rezerwacie. W ich
wyniku zidentyfikowano 21 gatunków żerujących na T.baccata, z których
większość była polifagami. Spośród zaobserwowanych monofagów
potencjalnym zagrożeniem dla populacji mogła być uważana za największego
szkodnika cisów, muchówka Taxomyia taxi, którą stwierdzono na ponad 50%
drzew z powierzchni próbnych. Żerowanie tego owada może powodować
osłabienie a nawet zahamowanie wzrostu rośliny żywicielskiej (Łabędzki
1997). Zagrożeniem dla siewek cisa może być liczne występowanie pędraków
chrząszczy z rodziny żukowatych (Scarabaeidae) a dla starszych, osłabionych
egzemplarzy (np. w wyniku spałowania) – żerowanie larw trzpienników
(Siricidae). Dane z cytowanego opracowania nie wykazały jednoznacznie, żeby
owady związane z cisami mogły być bezpośrednią przyczyną wymierania
T.baccata, jednak zakres badań dotyczących wpływu tych owadów na
funkcjonowanie populacji cisa był jak dotąd niewielki, tak że trudno
formułować w tej kwestii jakieś uogólnienia (Łabędzki 1997). Marek (2002)
z kolei twierdzi, że zagrożenie dla młodych drzewek może stanowić pluskwiak misecznik cisowy (Lecanium pomeranicum). Owad ten atakuje cisy cyklicznie,
powodując zamieranie gałązek a przez to osłabienie młodych drzewek. Poziom
gradacji tego szkodnika bywa nieraz tak duży, że konieczne jest stosowanie
preparatów owadobójczych (Marek 2002).
–
Kolejne grupy zwierząt stanowiące potencjalne zagrożenie dla odnowień
cisa to pasożytnicze nicienie oraz roztocza. Obecność i jednych i drugich
stwierdzili w środowisku glebowym rezerwatu w Wierzchlesie Mańka i in.
(1968). Szkodliwość nicieni polega na atakowaniu korzeni siewek przez co
roślina zostaje osłabiona a w skrajnym przypadku ginie, natomiast wpływ
roztoczy nie został przez autorów cytowanego opracowania do końca
wyjaśniony. Zastrzegają oni, że sprawa wpływu tych grup zwierząt na
przeżywalność nalotu cisowego wymaga dalszych badań.
Zagrożenia wynikające z nieodpowiedniej dla cisa struktury fitosocjalnej
drzewostanów:
–
Myczkowski (1961), który badał zespoły leśne w Wierzchlesie sądzi, że
jedną z przyczyn złego stanu młodego pokolenia cisów w rezerwacie mogą być
zaburzenia fitosocjalne spowodowane usunięciem w przeszłości z drzewostanów buka (Fagus sylvatica) . Trudno się z taką tezą zgodzić gdyż analiza
palinologiczna wykluczyła istnienie w przeszłości typowej buczyny pomorskiej
na terenie dzisiejszego rezerwatu. Buk występował tam tylko jako nieznaczna
domieszka w mieszanym lesie liściastym (Noryśkiewicz 2009). Badania
wykonane w Puszczy Goleniowskiej dowiodły, że gatunek ten może być nawet
przeszkodą w naturalnym odnawianiu się cisa – przez warstwę grubej,
13
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nierozłożonej ściółki leśnej drzewostanów bukowych siewki nie mogą się
przebić, przez co w lasach takich cisy nie odnawiają się mimo obecności tam
starych, obficie owocujących osobników żeńskich (Szeszycki 2006). Gruba
warstwa ściółki jest też, wg Walasa (1962), jednym z czynników
ograniczających wzrost nalotu cisowego w Wierzchlesie.
Nadmierne zagęszczenie zarówno cisów jak i drzew innych gatunków
rosnących w ich sąsiedztwie jest czynnikiem, którego znaczenie akcentują
Izdebski (1956) i Walas (1962). Twierdzą oni, że chwilą naturalnego
zmniejszenia się ilości drzew warunki egzystencji wszystkich gatunków
w Wierzchlesie poprawią się. Walas (1962) uważa, że optymalne warunki dla
rozwoju cisa w rezerwacie istniały w latach 1850 – 1900, potem nastąpił znaczny
wzrost zagęszczenia drzew, co w połączeniu z równoczesnym pogorszeniem się
warunków hydrologicznych (na skutek prac melioracyjnych) spowodowało
trwający do dzisiaj regres populacji T.baccata. Trudno jednak w tym wypadku
mówić o wymieraniu populacji, gdyż jest to wg cytowanego autora proces
ekologicznie uzasadniony i ustanie on z chwilą osiągnięcia stanu zagęszczenia
optymalnego dla rozwoju cisa.
Wypadanie cisów z nadmiernie zagęszczonych drzewostanów można
określić jako skutek działania konkurencji. Konkurencja jako czynnik
ograniczający lub wręcz uniemożliwiający powstawanie odnowień T.baccata
podkreślana jest w wielu opracowaniach, szczególnie dotyczy to miejsc
nieocienionych – np. luk w drzewostanie, gdzie siewki szybciej rosnących
gatunków całkowicie osłaniają nalot cisa powodując jego zamieranie.
Najbardziej konkurencyjne w stosunku do T.baccata są gatunki drzew
i krzewów liściastych takie jak: klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jawor
(Acer pseudoplatanus), grab pospolity (Carpinus betulus) (Gieruszyński 1961,
Walas 1962, Czartoryski 1975), lipa drobnolistna (Tilia cordata) (Król 1994),
buk zwyczajny (Janyszek i in. 2002), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
leszczyna pospolita (Corylus avellana), bez czarny (Sambucus nigra), jeżyny
(Rubus sp.) (Szeszycki 2006) a z iglastych – świerk pospolity (Picea abies) (Król
1994). Konkurencję stanowić mogą także mchy i trawy tworzące łany, gdy ich
gruba, zwarta warstwa nie przepuszcza nasion cisa do gleby mineralnej,
uniemożliwiając im tym samym kiełkowanie (Król 1964).
Cis jako drzewo tworzące niższe piętro lasu narażony jest na uszkodzenia
powodowane przez wiatrołomy drzew wyższego piętra. Zniszczenia takie
obserwowane są szczególnie w rezerwatach, gdzie nie przeprowadza się cięć
pielęgnacyjnych. Uschłe, wyższe drzewa przewracając się niszczą lub poważnie
uszkadzają cisy a skala takich zniszczeń może być znacząca. Zjawisko to
obserwowano m.in. w rezerwatach: „Cisy Staropolskie” (Gieruszyński 1961),
„Cisy nad Czerską Strugą” (Król 1994), „Cisy Tychowskie” (Janyszek i in.
2002) i „Cisy na Górze Jawor” (Bodziarczyk i Różyło 2007).
Cis jest gatunkiem w głównej mierze zoochorycznym, a największy udział
w jego rozsiewaniu mają ptaki z rodziny drozdowatych (Turdidae) (Strawiński

1956, Bartkowiak 1975, Król 1994, Szeszycki 2005), W związku z tym
przegęszczenie niższej warstwy drzewostanu jest również - wg Króla (1994) zagrożeniem dla cisa gdyż stanowi poważne utrudnienie dla przemieszczania się
ptaków. Nie są wówczas roznoszone nasiona drzew a skutkiem tego jest
zmniejszenie sukcesu reprodukcyjnego T.baccata.
–
Bodziarczyk i Rużyło (2007) uważają, że w związku z mało intensywnymi
zabiegami polepszającymi warunki dla odnowienia (polepszającymi warunki
świetlne poprzez zmniejszenie zwarcia drzewostanów), rozwój populacji cisa
w rezerwatach zależy głównie od naturalnej dynamiki luk w drzewostanie.
Często sumaryczna powierzchnia tych luk jest zbyt mała dla zapewnienia
ciągłości odnowienia cisa co powoduje, że sukces reprodukcyjny gatunku
w dużej mierze zależy wówczas od czynników losowych. Wskazuje na to wg
cytowanych autorów fakt, że w użytkowanych w sposób umiarkowany lasach
gospodarczych, cis odnawia się z reguły lepiej niż w rezerwatach.
METODY OCHRONY CISA
Obszerny, omówiony wyżej, katalog zagrożeń dotyczących cisa sprawia, że
próbuje się różnych metod ochrony tego gatunku, zwłaszcza na stanowiskach gdzie
tempo regresji populacji budzi niepokój a jej przyczyny przynajmniej w pewnym
stopniu są rozpoznane. W celu ochrony przed najłatwiej rozpoznawalnym
zagrożeniem - presją jeleniowatych - stosuje się grodzenie stanowisk cisa
(np. w rezerwatach: „Cisy Staropolskie”, „Cisy nad Czerską Strugą”, „Cisy
w Czarnem”, „Choczewskie Cisy”, „Cisy Rokickie”, „Cisy Boleszkowickie”,
„Zadni Gaj”, „Jasień”, „Kretówki”, „Jelenia Góra”), zabezpiecza się chronioną
powierzchnię fladrami (np. w rezerwacie „Cisy na Górze Jawor”), stosuje się osłony
indywidualne drzewek (np. w rezerwatach „Cisy Tychowskie”, „Cisy w Czarnem”,
w nadleśnictwach: Radomsko, Choczewo, Stary Sącz), za skuteczne uważa się też
przykrywanie nalotów i podrostów cisa gałęziami (Szeszycki 2006). W celu
ograniczenia antropopresji wytycza się w rezerwatach szlaki turystyczne i tworzy
ścieżki dydaktyczne (np. w rezerwatach: „Cisy Staropolskie”, „Kretówki”,
„Woronikówka”, „Cisy Boleszkowickie”, „Cisy Rokickie”, „Cisy w Serednicy”).
Dla poprawy warunków świetlnych, zmniejszenia zagęszczenia drzew i ograniczenia konkurencji wykonuje się cięcia rozluźniające w drzewostanie
osłaniającym cisy, cięcia pielęgnacyjne, cięcia sanitarne i usuwa się ekspansywne
gatunki podszytu (np. w rezerwatach: „Cisy Rokickie”, „Cisy nad Czerską Strugą”,
„Cisy Tychowskie”, „Cisy na Górze Jawor”, w Nadleśnictwie Dukla).
Podejmowane są próby odtworzenia właściwych dla gatunku cech gleby
(np. w rezerwacie „Kretówki”) i warunków hydrologicznych (np. w Nadleśnictwie
Kaliska). W celu wspomagania rozmnażania cisa, szczególnie chroni się owocujące
osobniki żeńskie (np. w rezerwacie „Zadni Gaj”) a u starych, cennych drzew stosuje
się zabiegi konserwatorskie (np. u cisa Raciborskiego w Harbutowicach).
Podejmowane były również, już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku,
próby zasilenia naturalnych populacji T.baccata: w Kampinoskim Parku
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Narodowym, Świętokrzyskim Parku Narodowym, w rezerwacie „Cisy
w Czarnem”, w nadleśnictwach: Giżycko, Głusko, Jarocin, Kaliska, Lubichowo,
Sulęcin, Kalwaria i Myślenice a kilkanaście lat później w Karkonoskim Parku
Narodowym. Obecnie skala tych działań
znacznie wzrasta w związku
z wdrażaniem Programu ochrony i restytucji cisa w Polsce (Zarządzenie nr 29
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2006 roku).
Powstają regionalne programy ochrony i restytucji tego gatunku, wyznacza się
naturalne stanowiska cisa mające stanowić bazę rozmnożeniową dla planowanych
odnowień, tworzone jest zaplecze szkółkarskie i plantacje nasienne dla realizacji
programów ( np. w nadleśnictwach: Sulęcin, Rokita, Kaliska, Krościenko,
Żołędowo). Tworzy się też ogólnopolski Bank Genów Cisa w Arboretum
w Nadleśnictwie Syców (RDLP Poznań).
DYNAMIKA WYBRANYCH POPULACJI CISA
Dynamika populacji cisa w rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona
Wyczółkowskiego w Wierzchlesie”
Dla oceny zmian liczebności i struktury populacji T.baccata w Wierzchlesie,
przeanalizowano wyniki trzech inwentaryzacji: wykonanej w roku 1952 przez
Izdebskiego, z roku 1957 przeprowadzonej przez Gieruszyńskiego, oraz z roku
2006, wykonanej przez Żmudzkiego. Inwentaryzacje te różnią się metodyką
i sposobem opracowania wyników a praca wykonana przez Izdebskiego zawiera
pewne nieścisłości, tym niemniej po uszeregowaniu i transformacji danych zostały
one zestawione i porównane. Wyniki analiz przedstawiono na wykresach.
Liczebność populacji w analizowanym okresie zmniejszyła się bardzo
znacznie, inwentaryzacja w roku 1952 wykazała 4343 egzemplarze, w roku 1957 –
3499 a w roku 2006 już tylko 2715 cisy. Zmniejszenie się liczby osobników o 1628
(cisów żywych) stanowi spadek liczebności o około 37,5% . Tempo spadku
liczebności było większe w latach 1952 – 1957 i wynosiło około 3,9% liczby

Ryc. 1. Różnice liczebności populacji cisa w Wierzchlesie w latach 1952 – 2006
Źródło: Opracowanie własne.
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osobników żywych rocznie a latach 1957 – 2006 około 0,5% liczby osobników
(populacji wyjściowej). Liczba cisów suchych zmniejszyła się o 385 sztuk, co
stanowi spadek o ponad 75%. Różnica w proporcjach spadku liczby cisów żywych
do cisów suchych może wynikać z różnic w podejściu do oceny zdrowotności drzew
przez autorów poszczególnych inwentaryzacji np. w sposobie kwalifikowania
osobników kilkudniowych – gdy jeden z pni był suchy, do jednej z wyróżnionych
grup. Inwentaryzacja wykonana w roku 2010 wykazała dalszy, chociaż niewielki
spadek liczby cisów żywych – o 19 osobników w stosunku do roku 2006 (ryc.1).
Od roku 1952 do 1957 struktura populacji cisów w Wierzchlesie, poza
spadkiem liczebności, nie zmieniła się. Krzywe strukturalne przedstawiające stan
cisów, zarówno żywych jak i martwych mają zbliżony kształt i przebieg, różnice
dotyczą tylko wskazań dotyczących liczby drzew w obydwu tych latach. Względnie

Ryc. 2. Struktura grubości cisów żywych w Wierzchlesie latach 1952, 1957 i 2006.
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 3. Struktura grubości cisów martwych w Wierzchlesie w latach 1952, 1957 i 2006.
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 4. Struktura płci populacji cisa w Wierzchlesie w latach 1950 i 2006.
Źródło: Opracowanie własne.

mały udział drzew żywych w najcieńszych klasach grubości świadczy a niedużej
wówczas dynamice odnowieniowej populacji. Do roku 2006 roku sytuacja ta uległa
jeszcze pogorszeniu – nastąpiła znaczna przebudowa struktury populacji – krzywa
strukturalna zmienia kształt na wyraźnie dwuramienny (kształt taki jest
charakterystyczny dla drzewostanów jednowiekowych, Gieruszyński 1961).
Przesunięcie w prawo maksimum wykresu świadczy o postarzeniu się populacji,
powodem tego jest brak możliwości dopływu osobników z najniższych do
wyższych klas wieku. Znaczne zmniejszenie się liczby drzew w najniższych
klasach grubości wskazuje na spadek potencjału odnowieniowego populacji w
stosunku do lat 1952 i 1957 (ryc. 2). Wykres dotyczący drzew martwych w roku
2006 zmiany te potwierdza – liczba drzew suchych w poszczególnych klasach
grubości jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do liczby drzew żywych w tych
klasach (ryc.3).
Analiza struktury płciowej populacji na podstawie danych z dwóch
inwentaryzacji (inwentaryzacja z roku 1957 takich danych nie zawiera) wskazuje na
znaczne wyrównanie się proporcji osobników męskich i żeńskich w roku 2006.
W ocenie autorów niniejszego opracowania, wyniki te należy traktować z pewną
rezerwą, gdyż w inwentaryzacji z 2006 roku tylko część drzew jest
zakwalifikowanych do którejś z grup (brak jest opisu kryteriów tych kwalifikacji),
natomiast w roku 1950, Izdebski wszystkie egzemplarze nie owocujące
kwalifikował jako osobniki męskie (ryc. 4).
Dynamika populacji cisa w rezerwacie „Cisy nad Czerską Strugą”
Dla oceny zmian liczebności i struktury populacji T.baccata w rezerwacie
„Cisy nad Czerską Strugą”, przeanalizowano wyniki trzech inwentaryzacji:
wykonanej w roku 1963 przez Turzyńskiego, przeprowadzonej przez Zubę na
krótko przed utworzeniem rezerwatu (w roku 1978), oraz z roku 1993 wykonanej
przez Króla na potrzeby planu ochrony rezerwatu. Strukturę populacji analizowano
18

Ryc. 5. Różnice liczebności populacji cisa w rezerwacie „Cisy nad Czerską Strugą”
w latach 1963 – 1993.
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 6. Struktura grubości populacji cisa w rezerwacie „Cisy nad Czerską Strugą”
w latach 1963, 1978 i 1993.
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 7. Struktura wysokości populacji cisa w rezerwacie „Cisy nad Czerską Strugą”
w latach 1963, 1978 i 1993.
Źródło: Opracowanie własne.
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na podstawie danych dotyczących wysokości drzew (w przypadku egzemplarzy do
2 m.) oraz wymiarów pierśnic. Wyniki analiz zilustrowano na wykresach.
Liczebność populacji w analizowanym okresie zmniejszyła się bardzo
znacznie, inwentaryzacja w roku 1963 wykazała 4762 egzemplarze, w roku 1978 –
2204 a w roku 2006 już tylko 1012 cisów. Zmniejszenie się liczby osobników o 3750
stanowi spadek liczebności o około 78 %. Tempo spadku liczebności w latach 1963
– 1978 i w latach 1978 – 1993 jest bardzo zbliżone i wynosi około 3 % liczby
osobników rocznie (populacji wyjściowej) (ryc. 5).
Zestawienie i porównanie inwentaryzacji obejmujących trzydziestoletni okres
funkcjonowania populacji T.baccata w rezerwacie „Cisy nad Czerską Strugą”
wskazuje na przebudowę struktury w kierunku mocno niekorzystnym dla trwania
tej populacji w przyszłości. Wykresy dotyczące roku 1963 można uznać za zbliżone
do „wzorcowych”, wskazujące na populację rozwojową. Zdecydowanie
największa liczba osobników młodych, reprezentujących nalot cisowy, przy
mniejszej liczbie osobników reprezentujących podrost i najmniejszej drzew
dojrzałych gwarantuje zaplecze dla rekrutacji do kolejnych klas wieku przy
naturalnych ubytkach w poszczególnych klasach, gwarantuje ciągłość trwania
populacji. Brak osobników w przedziałach wzrostu od 50 do 130 cm, który
wykazała ostatnia z wykonanych inwentaryzacji świadczy o poważnym zaburzeniu
struktury wiekowej populacji. Na przestrzeni 30 lat największe zmiany nastąpiły w
przedziałach wysokości do 50 cm, liczba cisów mierzących więcej niż wysokość
pierśnicowa różni się nieznacznie (rys. 7) lecz struktura grubości drzew wskazuje,
że liczebność drzew w klasach najcieńszych zmniejszyła się o połowę (rys.6) co
potwierdza fakt niekorzystnego trendu rozwojowego analizowanej populacji.
Krzywa strukturalna dotycząca cisów w 1993 (rys.6) roku nie ma co prawda
kształtu wyraźnie dwuramiennego (tak jak na wykresie dotyczącym populacji
w Wierzchlesie w roku 2006 - rys. 2), lecz udokumentowany regres tej populacji
w latach 1963 – 1993 oraz fakt, że od ostatniej inwentaryzacji minęło już 17 lat,
pozwala przypuszczać, że obecnie struktura (wiekowa) populacji „Cisów na
Czerską Strugą” i „Cisów Staropolskich” może być bardzo podobna.
Dynamika populacji cisa w rezerwacie „Jelenia Góra”
Do analizy stanu populacji cisa w rezerwacie „Jelenia Góra” wykorzystano
dane inwentaryzacyjne zebrane przez Korczyńskiego i Krasicką – Korczyńską
w roku 1992 i w 1997. Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 1992 dotyczyła
liczebności i struktury całej populacji T.baccata występującej w rezerwacie,
natomiast w roku 1997 policzono tylko osobniki do 1 m wysokości. Wyniki analiz
przedstawiono na wykresach.
Populacja cisów w rezerwacie „Jelenia Góra” uważana jest za populację
rozwojową, dobrze odnawiającą się w sposób naturalny. Przy całkowitej
powierzchni rezerwatu wynoszącej 4,39 ha, stanowiska nalotów i podrostów
cisowych zajmują około 2,5ha. W wyniku przeprowadzonej w 1992 roku
inwentaryzacji stwierdzono tam obecność 1151 żywych egzemplarzy cisa,
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Ryc. 8. Struktura wysokości populacji cisa w rezerwacie „Jelenia Góra” (1992r.)
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 9. Struktura grubości populacji cisa w rezerwacie „Jelenia Góra” (1992 r.)
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 10. Struktura wysokości cisów w rezerwacie „Jelenia Góra” w latach
1992 i 1997 (drzewa do 1m).
Źródło: Opracowanie własne.
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z których 280 przekroczyło wysokość 150 cm. Najwyższy okaz liczył 950 cm.
wysokości przy pierśnicy 38 cm. Dominujące w populacji były osobniki młode,
o wysokości do 25cm; brak było egzemplarzy osiągających 100 – 150cm.
a najwyższe stanowiły prawie 17,8% populacji (w przedziale wysokości 250 – 550
cm). Brak ciągłości pokoleniowej wynika stąd, że osobniki starsze są prawdopodobnie pozostałością z funkcjonującej dawniej, na terenie dzisiejszego
rezerwatu, uprawy (Korczyński, Korczyńska – Krasicka 1998) (ryc.8).
Porównanie wskazuje, że liczba osobników o wysokości do 1 metra, w ciągu
pięciu lat zmniejszyła się (spadek liczebności o 328 okazów). Największe różnice
dotyczą drzew najmniejszych, tak znaczny ubytek nalotu cisowego mógł być
spowodowany nasileniem się presji jeleniowatych, gdyż rezerwat w tamtych latach
nie był ogrodzony. Liczba egzemplarzy o wysokości powyżej 45cm była w roku
1997 większa niż w roku 1992, co wskazuje na mniejszą śmiertelność drzew
starszych a tym samym świadczy o wzroście potencjału odnowieniowego populacji
– struktura taka zapewnia możliwość ciągłego przechodzenia drzew z niższych do
wyższych klas wieku (ryc. 10).
DYSKUSJA
Ochrona rezerwatowa cisów w Wierzchlesie trwa od ponad 180 lat. Jest to
okres dostatecznie długi do tego, żeby dokonać analizy podejmowanych tam
działań i strategii ochronnych oraz ocenić czy efekty tych działań są zgodne
z oczekiwaniami. Na podstawie porównania wyników kolejnych inwentaryzacji
można stwierdzić, że tendencja spadkowa populacji nie została powstrzymana
i należy się spodziewać dalszego spadku jej liczebności. Strategicznym celem
ochrony w rezerwacie, sformułowanym w kolejnych planach ochrony
i ministerialnych rozporządzeniach jest ochrona i zachowanie najliczniejszego na
niżu Polski stanowiska cisa pospolitego. Na tle przytoczonych powyżej danych
można mieć wątpliwości czy cel ten jest realizowany, można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że koncepcja ochrony cisa realizowana w Wierzchlesie jak dotąd nie
sprawdziła się. Wykonywane na przestrzeni wielu lat badania naukowe nie określiły
jednoznacznie przyczyn wymierania wierzchlaskich cisów. Rezerwat „Cisy nad
Czerską Strugą” ma dużo krótszą historię lecz sytuacja w nim jest podobna – siewki
giną, brak jest naturalnych odnowień a populacja cisa wymiera. Wyjątkiem (w skali
kraju) jest rezerwat „Jelenia Góra” gdzie populacja odnawia się, zwiększa swój
zasięg i liczebność. Trudny do wyjaśnienia jest fakt, że w rezerwacie „Cisy
Staropolskie” populacja wymiera w drzewostanach uważanych za naturalne
(chociaż Myczkowski 1961 twierdzi, że cisy były tam dosadzane), a w „Jeleniej
Górze” rozwija się w silnie zdegenerowanym grądzie i w zbiorowiskach
zastępczych.
Obowiązujący w Polsce porządek prawny uniemożliwia prowadzenie ochrony
czynnej na obszarach rezerwatów podlegających ochronie ścisłej. Wydaje się,
że skoro celem utworzenia omawianych trzech rezerwatów jest ochrona populacji
cisa, to celowi temu powinny być podporządkowane wszelkie działania
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podejmowane na ich terenie, włącznie z częściową przebudową drzewostanów
i innymi zabiegami ochronnymi, stosowanymi już (niejednokrotnie
z powodzeniem) w innych regionach kraju. Możliwość prowadzenia takich działań
na terenie rezerwatu „Cisy staropolskie” jest bardzo ograniczona ze względu na
ochronę ścisłą jego leśnej części.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wnioski dotyczące wymierania cisa, formułowane na podstawie badań
lokalnych, izolowanych jego stanowisk często są bardzo różne (bywają też
sprzeczne), co wynika zapewne z odmiennych uwarunkowań dotyczących
funkcjonowania badanych populacji (np. odmienność nizinnych od górskich
siedlisk cisa) i świadczy o złożoności czynników środowiskowych związanych
z bytowaniem tego gatunku. O rozwoju bądź wymieraniu populacji cisa decyduje
prawdopodobnie cały szereg nie do końca jeszcze poznanych i niełatwych do
zidentyfikowania czynników ekologicznych, działających przy tym z różnym
nasileniem w różnym czasie.
Podejmowane działania ochronne dotyczące cisa, oparte na obserwacjach,
praktyce i intuicji leśników oraz pod wpływem sugestii naukowców nie zawsze
przynoszą oczekiwany efekt, spadek liczebności chronionych populacji nie
wszędzie został odwrócony czy nawet zahamowany. Analizując historię ochrony
cisa w Polsce stwierdzić jednak należy, że działania takie są konieczne gdyż
preferowana do niedawna zachowawcza ochrona tego gatunku nie przyniosła
pozytywnych rezultatów – cis na większości stanowisk nie odnawia się i zmniejsza
swoją liczebność.
Obowiązująca Ustawa o ochronie przyrody kwalifikuje cisa do listy roślin
objętych ochroną ścisłą lecz bez wskazania, że jest to gatunek wymagający ochrony
czynnej. Wydaje się, że jest to poważne niedopatrzenie lub błąd ustawodawcy gdyż
cis, w opinii zdecydowanej większości zajmujących się nim naukowców
i praktyków, jest gatunkiem wymagającym ochrony czynnej (Izdebski 1956,
Gieruszyński 1961, Czartoryski 1975, Król 1975, 1994, Sokołowski i in. 2000,
Cyzman i in. 2002, Pytkowski 2002, Podlewski 2004, Frydel 2005, Szeszycki 2006,
Bodziarczyk i Rużyło 2007, Umerska 2007).
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Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie
gatunków dziko żyjących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz 1764).
Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2006
roku w sprawie wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe „Programu Ochrony i Restytucji Cisa
Pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce”.
STRESZCZENIE
Cis (Taxus baccata L.) mimo szczególnych cech przystosowawczych i odporności
na zanieczyszczenia, chroniony od kilkuset lat, uważany jest dzisiaj za gatunek ginący.
Naukowcy i praktycy od lat próbują dociec przyczyn drastycznego spadku liczebności
cisów w Polsce. Hipotez próbujących wyjaśnić tą tendencję jest wiele. Zagrożenia
dotyczące cisów można podzielić na kilka grup: zagrożenia wynikające z cech gatunku i
rozproszenia populacji, zagrożenia powodowane przez patogenne grzyby, zagrożenia
związane z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i świetlnymi, zagrożenia
związane z presją różnych gatunków zwierząt i zagrożenia wynikające z nieodpowiedniej dla cisa struktury fitosocjalnej drzewostanów.
W lasach administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Toruniu utworzono trzy rezerwaty ochrony cisa: „Cisy nad Czerską Strugą”, „Jelenia
Góra im. Kazimierza Szlachetki” oraz „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego
w Wierzchlesie”, w którym wykonano jak dotąd jedyne kompleksowe badania lasu
cisowego obejmujące jego historię, strukturę poszczególnych składników biotycznych
i abiotycznych, strukturę genetyczną i zdrowotność drzew a także ocenę zagrożeń
populacji. Na podstawie porównania wyników kolejnych inwentaryzacji można
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stwierdzić, że w rezerwacie „Jelenia Góra” populacja cisa odnawia się, zwiększa swój
zasięg i liczebność natomiast w dwóch pozostałych rezerwatach populacja T. baccata
wymiera.
Obowiązująca Ustawa o ochronie przyrody kwalifikuje cisa do listy roślin objętych
ochroną ścisłą lecz bez wskazania, że jest to gatunek wymagający ochrony czynnej, co
w opinii zdecydowanej większości zajmujących się nim naukowców i praktyków jest to
poważnym niedopatrzeniem lub błędem ustawodawcy gdyż cis jest gatunkiem
wymagającym ochrony czynnej. Próbuje się obecnie różnych metod ochrony cisa,
zwłaszcza na stanowiskach gdzie tempo regresji populacji jest duże a przyczyny spadku
liczebności są chociaż w pewnym stopniu rozpoznane. Podejmowane działania nie
zawsze przynoszą oczekiwany efekt, spadkowy trend rozwojowy chronionych populacji
nie wszędzie został odwrócony czy nawet zahamowany lecz wydaje się, że działania
takie są konieczne gdyż preferowana do niedawna zachowawcza ochrona tego gatunku
nie przyniosła żadnych pozytywnych rezultatów – cis na większości stanowisk w Polsce
nie odnawia się i zmniejsza swoją liczebność.
SUMMARY
Yew (Taxus baccata L.) despite the specific features of adaptation and resistance to
pollution and in spite of the fact that it has been protected for hundreds of years, currently
it is regarded as a species threatened with extinction. Researchers and practitioners have
years been trying for several to figure out the causes of the drastic drop in the number of
yew trees in Poland. There are many hypotheses trying to explain this tendency. Threats
to the yew trees can be divided into several groups: the risks arising from the
characteristics of the species and the dispersion of the population, the risks posed by
pathogenic fungi, the risks associated with adverse weather and light conditions, the risks
associated with the pressure of different animal species and risks of inadequate for yew
trees phytosociological structure of forest stands.
In the forests administered by the State Forests Regional Holding in Toruń three
nature reserves to protect this species have been established: „Cisy nad Czerską Strugą”
„Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetki” and „Cisy Staropolskie im. Leona
Wyczółkowskiego w Wierzchlesie” in which the only comprehensive study of yew forest
covering its history, the structure of the individual biotic and abiotic components, genetic
structure, health of the trees and also populations risk assessment have been conducted so
far. Based on a comparison of the following valuations results it can be stated that in the
reserve "Jelenia Góra" yew population is renewing, expanding its range and abundance
while in the other two reserves, the population of T. baccata is dying out.
The current Environmental Protection Act of 16 April 2004 puts the yew on the list
of plants under strict protection but it does not indicate that it is a species that requires
active protection. This fact, in the opinion of the vast majority of scientists and
practitioners engaged in the study of yew is a serious oversight or mistake on the part of
the legislature because yew requires active protection. Attempts have been made to
protect the yew trees by the means of different methods, especially in the habitats where
the rate of regression of the population is great and the causes of decline of the population
are to some extent known. The above mentioned measures do not always have the desired
effect. The downward trend in development of protected populations has not been
reversed everywhere or even slowed down, but it seems that such actions are necessary as
conservative protection of this species has not produced any positive results – in the
majority of the habitats in Poland, yew is not renewing and still reducing its numbers.
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