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STRESZCZENIE 

„Procesy odnowieniowe cisa pospolitego Taxus baccata (L.) w polskiej części Karpat” 

W ostatnich dekadach na wielu stanowiskach w zasięgu występowania cisa pospolitego, 

Taxus baccata (L.) nastąpił znaczący spadek jego liczebności. Proces ten jest skutkiem 

negatywnego oddziaływania, nie do końca poznanych, i wyjaśnionych czynników 

biologicznych i środowiskowych, w tym także klimatycznych. Jednym z głównych aspektów 

tego wymierania, jest spadek reprodukcji osobników dojrzałych, skutkujący słabym 

odnowieniem cisa i zahamowaniem jego dalszego rozwoju. Zachwianie w strukturze stadialnej 

i wiekowej cisa, prowadzi do powolnego starzenia się populacji, a nawet wymierania. Zjawisko 

to dostrzegalne jest także w Polsce, gdzie od wielu lat obserwowane są niepokojące symptomy 

spadku liczebności cisa, zwłaszcza na stanowiskach niżowych. Ważną ostoją cisa pospolitego 

w Polsce są Karpaty, na obszarze których zachowały się największe zasoby stanowisk 

naturalnych, stąd też zainteresowanie tym gatunkiem. W pracy podjęto próbę prześledzenia 

procesów demograficznych, a zwłaszcza odnawiania się cisa oraz poznania najbardziej 

optymalnych warunków jego występowania a także  opisania i wyjaśnienia, jakie główne 

czynniki determinują powstawanie i dalszy rozwój odnowienia. Głównym celem podjętych 

badań było poznanie potencjalnych zasobów cisa, w początkowych stadiach rozwoju (nasion i 

nalotu) oraz rzeczywistej skuteczności odnawiania się populacji, uwzględniając czynniki 

ograniczające i hamujące ten proces. 

W tym celu, w latach 2011 – 2015, w zasięgu sześciu populacji karpackich, które 

stanowią centrum zasobów cisa pospolitego w polskiej części Karpat (Kretówki i Malinówka, 

Maślana Góra, Mogilno, Zamkowa Góra, Padoły i Srebrne) wykonano badania, które powinny 

przybliżyć i pomóc wyjaśnić, zaanonsowane wcześniej problemy. W obrębie sześciu 

wybranych populacji określono i opisano parametrami statystycznymi wszystkie osobniki, 

które osiągnęły > 1,3 m wysokości. Na określony zasięg każdej populacji narzucono siatkę 

kwadratów w wymiarach 100 x 100 m lub 50 x 50 lub 200 x 200 m, w której to węzłach 

założono 493 stałe, systematycznie losowo rozmieszczone kołowe powierzchnie próbne o 

promieniu r = 4 m (pow. 50,24 m2 ). Na każdej wyznaczonej powierzchni policzono wszystkie 

naloty cisa, z podziałem na trzy klasy (siewki, nalot młodszy, nalot starszy). Każdą 

powierzchnię scharakteryzowano pod względem warunków topograficznych, ponadto 

określono w skali Braun-Blanqueta pokrycie i skład gatunkowy wszystkich warstw roślinności 

(A, B, C), ze szczególnym uwzględnieniem współwystępujących z cisem nalotów roślin 

drzewiastych. W ramach powierzchni próbnych, w środku każdej z nich wyznaczono 
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współśrodkowe tzw. małe koło do analizy nasion o promieniu r = 0,56 m (1m2). Na małych 

(493) powierzchniach dokonano zbioru nasion i klasyfikacji ich pod kątem uszkodzeń i wieku. 

Niezależnie od próby systematycznej, w zasięgu 6 badanych populacji, w  zasięgu rzutu koron 

osobników żeńskich złożono 165 poletek na których dokonano zbioru nasion, w celu określenia 

obfitości tzw. „deszczu nasion”. Zabrano próby z nasionami, klasyfikując je podobnie jak miało 

to miejsce na małych kołach (pod kątem wieku i ewentualnych uszkodzeń). Dodatkowo 

podczas prowadzenia badań, prowadzono obserwacje zwierząt pożywiających się nasionami 

cisa oraz obserwowano fenologię dojrzewania nasion. 

Na podstawie metody powierzchniowej Greig-Smitha oraz funkcji Ripleya L(t) 

przeanalizowano wzorzec rozmieszczenia dojrzałych osobników cisa pospolitego i dokonano 

próby wyjaśnienia jego wpływu, na przestrzenną zmienność zagęszczenia nalotów oraz nasion. 

Za pomocą metod statystycznych i oprogramowania ArcGIS oraz Qgis określono zależności 

ilościowe i przestrzenne, pomiędzy opadem nasion (bankiem nasion), kiełkowaniem oraz 

powstawaniem odnowienia. Opisano udział i frekwencję współwystępujących z cisem 

gatunków drzewiastych, które konkurując z cisem mogą oddziaływać na procesy odnawiania i 

rozwoju najmłodszego pokolenia cisa. Zwrócono uwagę na gatunki zwierząt, które mogą 

przyczynić się zarówno pozytywnie do rozsiewania nasion, jak też negatywnie do ich 

niszczenia.  

W trakcie prowadzonych badań wykazano, że skuteczność rozsiewania cisa jest bardzo 

niewielka, większość (90%) nasion pod okapem osobników macierzystych zostaje zniszczona 

przez zwierzęta. Wraz ze wzrostem odległości od źródła, zagęszczenie nasion spada, przy 

jednoczesnym spadku udziału zniszczeń od 10 do 30%. Niezależnie od spadku zagęszczenia 

nasion w gradiencie odległości od drzew matecznych, najwięcej nasion zdrowych pozostaje w 

niewielkich odległościach od osobników macierzystych (do 20 m). Na większych odległościach 

od źródła, depozycja nasion jest mniejsza, ale przeżywalność większa; nie skutkuje to jednak 

znaczącym zwiększeniem liczby pojawiających się odnowień. Dodatkowo, część spośród 

nasion zostaje zniszczona przed osiągnięciem dojrzałości, co skutkuje dalszym obniżeniem 

potencjału produkcyjnego gatunku. Odnowienia cisowe (siewki, nalot) najczęściej pojawiają 

się, podobnie jak nasiona, w nieznacznych odległościach od osobników dojrzałych (20 – 40 m), 

rzadko przekraczając dystans 150 m. Głównymi gatunkami zwierząt negatywnie 

oddziaływującymi na nasiona i je niszcząc (bez względu na stan dojrzałości nasion) są 

wiewiórki oraz inne gatunki szczególnie z rodziny pilchowatych, natomiast z ptaków głównie 

grubodziób oraz kowalik.  
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Osobniki dojrzałe cisa, niezależnie od zastosowanej metody, wykazują statystycznie istotny 

skupiskowy wzorzec rozmieszczenia przestrzennego we wszystkich skalach odległości między 

osobnikami, tworząc agregacje w różnych skalach przestrzennych. Prawdopodobnie jest to 

odwzorowaniem specyficznych cech mikrosiedlisk zajmowanych przez ten gatunek a być może 

również konkurencji międzygatunkowej. W badanych populacjach wykazano dwa 

najważniejsze „punkty krytyczne” w rozwoju populacji; pierwszy – to etap przechodzenia 

nasion w siewki, a drugi – to przechodzenie nalotów w podrosty. Pierwszy etap może mieć 

charakter wieloczynnikowy (np. choroby grzybowe, gryzonie, gruba warstwa ścioły). W 

drugim etapie wykazano natomiast wpływ zgryzania, jako podstawowy czynnik determinujący 

przejście do kolejnej fazy wzrostu. Analizując gatunki drzewiaste współwystępujące z cisem w 

nalocie, wykazano największy współczynnik pokrycia dla jodły (102,5 – 668,6) oraz buka (97,8 

– 390,4), które jako gatunki  silnie  konkurujące z cisem, stanowią zapewne ważny czynnik  

ograniczający jego rozwój.  

Spośród znacznej liczby zmiennych determinujących procesy odnowieniowe cisa, począwszy 

od produkcji nasion, następnie poprzez rozsiewanie i kiełkowanie, przechodzenie w naloty i 

podrosty, a skończywszy na dojrzałych osobnikach, można wysunąć kilka wniosków. 

Mianowicie: cis, pomimo teoretycznie dużego potencjału reprodukcyjnego, nie należy do 

gatunków dobrze odnawiających się i odnoszących sukces. Populacje wykazują słabą dynamikę 

rozwoju, koncentrując się na niewielkich obszarach, co stoi w sprzeczności z zoochorycznością 

gatunku, który powinien być rozsiewany na większe odległości od osobników matecznych (m 

in. ucieczka przed patogenami czy gryzoniami). Pomimo znacznej presji ze strony 

nasionożerców, cześć nasion kiełkuje, jednak z powodu zgryzania (34–70% nalotu starszego), 

nie przedostaje się do starszych klas wieku (brak podrostu). Takie zjawisko w dłuższym okresie 

czasu tworzy w populacji rodzaj naturalnej bariery (stagnacji), która uniemożliwia dalszy jej 

rozwój („krok” w rozwoju populacji), z czasem doprowadzając do jej wymarcia. Należy jednak 

wziąć pod uwagę fakt, że cis należy do gatunków długowiecznych, u którego spadek czy 

zachwianie ciągłości odnowienia, nawet w dłuższym okresie czasu, może być tylko rodzajem 

nie do końca poznanej długofalowej fluktuacji gatunku.  


