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Abstract: Silver nanoparticles synthesized on PVA (compound 1) and on PVA/silica (compound 2) were tested for antibacterial  

effect on E. coli, P. aeruginosa and S. aureus strains. The bactericidal effects of silver nanoparticles were compared based on  

diameter of inhibition zones in discs diffusion method, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal  

Concentration (MBC) as well as medium supplemented with different concentration of nanoparticles. The results showed the  

strong antibacterial effect of silver nanoparticles against tested bacteria, the MIC values for silver on PVA (compound 1) were  

3.1 µg·ml‒1 for E. coli and 6.25 for P. aeruginosa and S. aureus. For silver nanoparticles on the PVA/silica complex (compound  

2), MIC values were 6.25 and MBC 12.5 µg·ml‒1 for all investigated strains. Both tested silver nanoparticles compounds caused  

complete inhibition of growth of E. coli, P. aeruginosa and S. aureus at concentration 5 µg·ml‒1 in medium. 
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1. Introduction 

1 

Silver as a metal and its ions are known since antiquity as  

very good disinfectants. One of the most disinfectant and  

protective species against infection was the lapis or silver  

nitrate. It was noted that both the bacteria and fungi in the  

presence of such solution died very quickly. However, the  

mechanism of action of silver nitrate was a mystery for con- 

temporary scholars [1]. 

The use of silver ions in a traditional way is difficult due to  

their susceptibility to reductive influence of light and their  

deactivation before contact with pathogen. Synthesis of nano- 

particles seems to solve this problem, since they act very  

much like silver ions, but this technique allows to obtain them  

in already reduced form [1,2]. 

Nanosilver ions act on the cells of bacteria and fungi in  

two ways. 

(1) Bacterial cell, in contrast to the eukaryotic cell keeps  

its genetic material directly in the cytoplasm. In the cytoplasm  

silver ions form with oxygen the unstable silver oxide which  

undergoes decomposition. In this process, the formed atomic  

oxygen combines with DNA resulting in its degradation.  

Moreover, silver ions show a strong affinity to pyrimidine  

bases; this behavior causes the disruption of replication  

processes [1,3]. 

(2) Silver also heavily damages the cell walls of bacteria  

and fungi. The construction of cell walls of these organisms is  

different from the cell walls and membranes of eukaryotic  

organisms. While in eukaryotes the cell membrane consists  

mainly of lipids with protein channels that allow transport of  

ions, sugars and fats, in prokaryotes the main building block  

of the cell walls is peptidoglycan. This compound consists of  

long polysaccharide chains connected by peptide bridges.  

Bridges are made of amino acids, one of them is cysteine,  

which contains sulfur, namely the thiol group at the end of the  
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 side chain. Oxidation of the thiol groups leads to formation of  

–S–S– units. Silver ions and nanoparticles show a strong  

affinity to sulfur, present in cysteine. The reaction of silver with  

–SH groups inhibits formation of –S–S– units. Cysteine is in  

one of the respiratory enzymes of bacteria. If these enzymes  

are blocked, e.g. by silver ions or nanoparticles, bacteria must  

die [2,4‒6]. 

 

2. Experimental 
 

2.1. Synthesis of silver nanoparticles 
 

Silver nanoparticles were synthesized by chemical  

method, silver nanoparticles on PVA as compound 1 and  

on PVA/silica complex as compound 2 with the procedures: 

 

2.1.1. Compound 1 
 

Silver nitrate (1.8 g) was treated with distilled water (18  

ml), 40% PVA solution (100 g), n-butanol (20 g), 2-propanol  

(30 g) and propylene glycol (30 g). The resulting solution was  

magnetically stirred, and added dropwise (1 drop/minute) to  

0.02% ascorbic acid solution (50 ml). Then the reaction mix- 

ture was left for one hour. After this time 2-propanol (150 ml)  

and distilled water (100 ml) were added, the whole was  

centrifuged and supernatant was decanted and treated with  

2-propanol (100 ml) to precipitate. After centrifugation, decan- 

tation and drying, the silver nanoparticles on PVA (0.83 g) of  

a 15‒40 nm grain size were obtained. For microbiological  

tests they were prepared as a water dispersion of a concen- 

tration of 4000 ppm of pure silver [7,8]. 
 

2.1.2. Compound 2 
 

Silver nitrate (1.8 g) was treated with distilled water (44  

ml), 40% PVA solution (50 g), silica flame of a 20‒30 nm grain  

size (4 g), butanol (30 g), 2-propanol (50 g) and propylene  

glycol (30 g). The resuting solution was magnetically stirred  

and added dropwise (1 drop/min) to 0.02% ascorbic acid  

solution (60 ml). Then the reaction mixture was left for one  

hour. After this time distilled water (250 ml) was added,  
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precipitate was filtered off, washed with ethanol (100 ml) and 

distilled water (200 ml) and dried. The silver nanoparticles on  

the PVA/silica complex (4.5 g) of a 20% silver content were  

obtained. For microbiological tests they were prepared as  

a water dispersion of concentration of 2000 ppm of silver in 

1000 ml. 

 

2.2. Test methods of antibacterial activity 

 
For study of effects of compounds 1 and 2 following  

strains were used: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudo- 

monas aeruginosa ATCC 27853 and Staphylococcus aureus  

MRSA strains (obtained from the hospital). The applied me- 

thods were: (a) the disc diffusion method [9,10], (b) the deter- 

mination of MIC (Minimal Inhibitor Concentration), (c) MBC  

(Minimal Bactericidal Concentration) [9], and (d) culture on  

solid medium containing the tested compounds [10,11]. 

 

2.2.1. Disc method 

 
The bacterial suspension (100 µl of ca 3·10

6
 ml‒

1
 cells)  

with optical density OD 600, was deposited on the surface of 

the solid Muller-Hinton (MH) medium and Nutrient Agar (AO)  

before placing sterile paper discs (one per a plate). After that,  

on each disc the compound 1 or 2 was deposited; the quantity  

of deposition was 8 µg per disc. After incubation at 37°C for  

24 hours the average diameter of the inhibition zone sur- 

rounding the disc was measured [9,10]. 

 

2.2.2. MIC 

 
The Minimum Inhibitory Concentration defined as lowest  

concentration of compound that inhibits the growth of an  

organism [9] was determined on 1 ml of MH liquid medium  

containing different concentrations of tested compounds: 400,  

200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.1 and 1.6 µg·ml‒
1
. The tubes  

were inoculated with 100 µl of ca 3·10
6
 ml‒

1
 cells bacterial  

suspension. After incubation at 37°C for 24 hours tubes were  

tested for growth or no growth of bacteria. 

 

2.2.3. MBC 

 
The Minimum Bactericidal Concentration defined as the  

lowest concentration of compound that kills 99.9% of the  

bacteria was determined as follows: a calibrating spoonfull (10  

µl) from each tube was inoculated on nutrient agar and  

incubated at 37°C for 24 hours. The nanoparticle concen- 

tration causing bactericidal effect was selected basing on  

absence of colonies on the agar plate [9]. 

 

2.2.4. Medium diluted method 

 
Solid MH medium was dissolved and supplemented by  

tested silver nanoparticles at final concentration 1‒50 µg, than  

medium was poured into sterile Petri dishes. As inoculum  

0.05 ml bacterial suspension with optical density of OD600  

equal to 0.1 was used. After incubation at 37°C for 24 hours  

the grown colonies were counted [10].

 

3. Results and Discussion 

 
Using disc diffusion method the antibacterial activity of  

compound 1 and 2 was tested against Gram-negative strains  

E. coli and P. aeruginosa and Gram-positive strain S. aureus

MRSA by measuring the diameter of inhibition zone (Figure 1,  

Figure 2). 

The diameter of inhibition zone exemplifies susceptibility  

of microorganisms, the strains susceptible to compounds ex-

hibit larger zone, whereas resistant strains exhibit smaller  

zone. We observed in the disc method that E. coli were more  

resistant to silver nanoparticles than S. aureus (Table 1);  

analogous data were reported in [9]. 

Using the MIC test, similar results were obtained as in  

the discs diffusion method, E. coli were less resistant than  

P. aeruginosa and S. aureus for silver nanoparticles on PVA  

while for silver nanoparticles on PVA/silica complex the MIC  

value was equal to 6.25 µg/ml for all strains (Table 2). 

Using the MBC method, we have found for all strains the  

MBC value equal to 6.25 µg/ml for silver nanoparticles on  
 

 

Figure 1. Disc method. Inhibition zone of Escherichia coli  

growth in the presence of silver nanoparticles on PVA/silica  

complex (2). 
 

 

Figure 2. Disc method. Inhibition zone of Staphylococcus  

aureus growth in the presence of silver nanoparticles on  

PVA/silica complex (2).  
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PVA (1) and 12.5 µg/ml for silver nanoparticles on PVA/silica  

complex (2) (Table 3). 

The comparison of influence of silver nanoparticles on  

growth of E. coli, P. aeruginosa and S. aureus was also  

detected by using the medium diluted method. We did not  

observed any differences between tested strains reaction. At  

the 2.5 µg/ml dose, the plates were uncountable and at the  

5 µg/ml dose. 

Kora et al. [10] obtained MIC for E. coli 40‒140 µg of silver  

nanoparticles/ml and 140 µg of silver nanoparticles/ml for  

S. aureus. The higher activity of our compounds is probably  

caused by their different structure. Our synthesis of nano- 

particles is based on reduction of silver ions complexed with  

polymer structure in strongly alkaline environment. 

As a carrier we use PVA polymer or silica, which are  

growth matrices for nanoparticles. When reaction is complete  

 

carriers are washed, and silver nanoparticles are the final  

products. 

Ruparelia [9] observed MBC values of 60‒220 µg/ml for  

four different strains of E. coli, and 160 µg/ml for three  

different strains of S. aureus. However our tested com- 

pounds are significantly more effective, which is probably  

caused by their sizes, allowing them to penetrate bacteria  

cell wall [11]. Silver nanoparticles sythetized on PVA (1) is  

more effective than silver nanoparticles sythetized on PVA/ 

silica complex (2). The activity of 1 and 2 is influenced by the  

release of silver into solution around nanoparticles. When this  

happens in bacteria cytoplasm, and if the silver release is  

strong, the higher concentration of Ag results in more effective  

deactivation of bacteria enzymes by binding of Ag with thiol  

groups, e.g. in methionine [12,13]. We observed the complete  

growth inhibition of bacteria on the MH agar medium sup- 
  

Table 1. Disc method. Size of inhibition zones of bacterial growth in the presence of 1 and 2 (mm). 

 

1 (on PVA) 2 (on PVA/silica complex) 

Muller-Hinton 
medium 

Nutrient agar 
medium 

Muller-Hinton 
medium 

Nutrient agar 
medium 

Concentration of compounds (µg/disc)   8   8   8   8 

Escherichia coli 21 22 20 21 

Pseudomonas aeruginosa 30 26 20 20 

Staphylococcus aureus 37 42 32 35 

 

Table 2. Minimal Inhibitory Concentration (MIC) (µg/ml) for silver nanoparticles on PVA (1) and on PVA/silica complex (2). 

 Strain E. coli P. aeruginosa S. aureus 

1 MIC µg/ml 3.10 6.25 6.25

2 MIC µg/ml 6.25 6.25 6.25 

Table 3. Minimal Bactericidal Concentration (MBC) (µg/ml) for silver nanoparticles on PVA (1) and on PVA/silica complex (2). 

 Strain E. coli P. aeruginosa S. aureus 

1 MBC µg/ml   6.25   6.25   6.25 

2 MBC µg/ml 12.50 12.50 12.50 

     

Table 4. Growth of bacteria on the MH agar medium supplemented with silver nanoparticles on PVA (1) and on PVA/silica 

complex (2). 

Concentration µg/ml Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus

1 

     2.5 uncountable uncountable uncountable uncountable uncountable uncountable 

  5 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 

     7.5 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 

10 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 

2 

     2.5 uncountable uncountable uncountable uncountable uncountable uncountable 

  5 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 

     7.5 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 

10 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
growth 

inhibited 
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plemented with both silver compounds complex at concen-

tration 2.5‒10 µg/ml (Table 4). Similar results was obtained  

by Kora et al. [10] for P. aeruginosa while Yoon et al. [11]  

observed the complete growth inhibition of E. coli at 60 µg/ml  

concentration of silver nanoparticles.

 

4. Conclusions 

 
It was found that silver nanoparticles on PVA (1) and on  

PVA/silica complex show higher antibacterial activities than  

compounds reported up to now in the literature. Compound 1  

basing on PVA showed higher antibacterial activity than  

compound 2, basing on silica support. This fact results from  

structure of nanoparticles, since nanoparticles bound with  

PVA support release silver ions in a shorter time than those  

bound with PVA/silica. 

Measurements of inhibition zone have shown more effec- 

tive antibacterial activity of compound 1 than 2; results of tests  

of MIC and MBC indicate availability of compounds 1 and 2  

for bacteria. In the experiments the correlation of size of nano- 

particles with their antibacterial effect was observed: size of  

nanoparticles of 1 allows their penetration into bacteria cell  

walls, causing the antibacterial activity of 1. Both compounds  

1 and 2 in concentration of 5 µg/ml completely inhibited the  

growth of tested bacteria. 

The results of disc method have shown that Escherichia  

coli are more sensitive strain to silver nanoparticles than  

Staphylococcus aureus.
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Abstract: The research comprised the xerothermic grasslands communities on the southern slope of Góra Wał situated on the  
right bank of the Warta river in Mstów. A floristic list of all vascular plant species was made. In order to define the type of the  

phytocoenoses 3 phytosociological survey was made according to the Braun-Blanguet method, each covering an area of 25 m
2,  

situated in the upper, middle and lower part of the slope. To determine the density of the Anemone sylvestris population the  

research area was segmented with a 1 × 1 m square grid, in which Anemone sylvestris specimens were counted and broken  

into flowering, fruiting and barren once. The average density of specimens per 1 m
2 is 36. It was observed that overdevelop- 

ment of Brachypodium pinnatum L. limits the occurrence of Anemone sylvestris. Numerous Anemone sylvestris specimens we- 

re found beneath the tree canopy, were the Brachypodium pinnatum cover is lesser. The condition of the Anemone sylvestris  

population can be described as good. Its specimens flower and have fruit every year. In the recent years an increased share of  

Anthericum ramosum in the species composition has been observed. In order to maintain the Anemone sylvestris population  

and other species found in the grassy areas, preservative actions should be continued, consisting in removing tree and shrub  

sapling which enters the grass areas, and what is most important, in re-introducing sheep on an extensive scale, which will li- 

mit the overdevelopment of Brachypodium pinnatum. Xerothermic grasslands communities on Góra Wał in Mstów should be  
transformed into a nature reserve because it is a home for many regionally rare, precious and protected plant species. 

 

Keywords: snowdrop windflower; population 

 
 
1. Wstęp 

1 

Wyżyna Częstochowska charakteryzuje się dużym zróżni- 
cowaniem siedlisk, a co za tym idzie bogactwem zbiorowisk  

roślinnych. Jednymi z najbardziej charakterystycznych dla jej  

obszaru fitocenoz są murawy kserotermiczne, występujące  
u podnóży i na zboczach wzgórz jurajskich. Powstały one  
głównie na skutek działalności człowieka, takiej jak wylesianie  
terenów, gospodarka kośna i pasterska. Wraz z rozwojem  
przemysłu zaprzestano stosowania wymienionych metod gos- 

podarczych. Konsekwencją tych działań są zmiany warunków  
siedliskowych muraw kserotermicznych, spowodowane głów- 

nie zarastaniem terenu poprzez wkraczające drzewa oraz roz- 

rastające się w dużym stopniu krzewy, powodujące duże za- 

cienienie, czy też wzrost wilgotności podłoża. W związku  
z tym wiele gatunków ważnych dla tych obszarów może 
zanikać [1]. 

Murawy kserotermiczne są cennym składnikiem szaty roś- 

linnej Wyżyny Częstochowskiej, głównie ze względu na bar- 
dzo bogaty skład florystyczny. Spotykane są tutaj gatunki kse- 

rofilne oraz heliofilne, nie tylko charakterystyczne dla całej  
Wyżyny, ale i gatunki rzadkie oraz narażone na wyginięcie,  
w tym np.: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris L. Naj- 

większym zagrożeniem dla tej rośliny jest zarastanie terenów, 

                                                            

* Autor korespondencyjny. 
Adres e-mail: b.majchrzak@ajd.czest.pl (B. Majchrzak). 
 

na których spotykany jest opisywany gatunek, przez roślin- 

ność zaroślową oraz leśną. 
Jednym z obszarów licznego występowania zawilca wiel- 

kokwiatowego na Wyżynie Częstochowskiej jest Góra Wał we  
Mstowie [2,3], na której panują odpowiednie warunki siedlis- 

kowe dla rozwoju tego gatunku. Preferuje on bowiem tereny  

suche, w dużym stopniu nasłonecznione, które pokryte są gle- 

bami o odczynie zasadowym, czy też zawierającymi węglany  

[4]. 

Obecnie w celu zachowania stanu tych cennych przyrod- 

niczo terenów wprowadza się systematyczny monitoring zbio- 

rowisk, jak również zabiegi ochrony czynnej, polegające prze- 

de wszystkim na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i krzewów  
wkraczających na murawy oraz na wypasie owiec na tych ob- 

szarach [5]. 

Celem niniejszej pracy było określenie stanu zachowania  
populacji zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris L.,  

występującego w murawie kserotermicznej porastającej Górę  
Wał we Mstowie. W ramach badań określono zagęszczenie,  
liczbę osobników kwitnących i płonnych zawilca oraz uwarun- 

kowania fitosocjologiczne populacji tego gatunku na badanym  

terenie. 

 

1.1. Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris L. jako  

obiekt badań 

 
Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris L., zwany  

także zawilcem leśnym, jest gatunkiem należącym do rodziny  
jaskrowatych Ranunculaceae. W Polsce spotykany jest on  
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przede wszystkim na wyżynach, głównie na Wyżynie Małopol-
skiej i Lubelskiej oraz na niżu nad Wisłą i Odrą. 

Anemone sylvestris to roślina wieloletnia, osiągająca wy- 

sokość nawet do 50 cm. Charakterystyczną cechą opisywa- 

nego gatunku jest prosta łodyga, na której powyżej połowy 
znajdują się w okółku krótkoogonkowe liście, te z kolei po- 

dzielone są na pięć jajowatolancetowatych odcinków. Kształt  
blaszki liściowej jest dłoniasty, ząbkowany. Kwiaty rośliny  
można zaobserwować na przełomie kwietnia i maja. Są one  
dość duże (4‒6 cm średnicy) i wyrastają pojedynczo na  
szczycie łodygi. Posiadają pięć białych działek okwiatu, które  
na spodzie są lekko owłosione oraz liczne słupki i pręciki.  
Owocem jest gęsto biało owłosiona niełupka [4,6]. 

Zawilec wielkokwiatowy jest rośliną ciepłolubną oraz  
światłolubną. Spotykany jest na suchych, słonecznych wzgó- 

rzach, a także w widnych zaroślach oraz na brzegach lasów.  
Gleby, na których najczęściej występuje mają odczyn zasado- 

wy. Mogą to być także gleby świeże lub słabo wilgotne, częs- 

to zawierające węglany np.: rędziny węglanowe, a także gleby  
brunatne, piaszczyste lub gliniaste [4]. 

Zawilec wielkokwiatowy jest rośliną zagrożoną w wyniku  
gospodarczego użytkowania muraw, a częściej wskutek ich  
zarastania w toku sukcesji wtórnej niegdyś ekstensywnie wy- 

pasanych muraw, dla których jest gatunkiem charakterystycz- 

nym. Z tego właśnie powodu został on objęty ścisłą ochroną  
gatunkową jako gatunek narażony na wyginięcie VU [7,8]. 

 

1.2. Charakterystyka terenu badań 

 
Góra Wał we Mstowie nazywana jest też Górą 3 Maja.  

Zlokalizowana jest około 1 km na południowy wschód od  
Mstowa na prawym brzegu rzeki Warty. Zachodnie oraz pół- 
nocne zbocze góry porośnięte jest lasem, w skład którego  
wchodzą głównie świerki, sosny oraz dęby, klony i buki.  
Wschodnie i południowe zbocza zajęte są przez łąki, które  
dzięki wielowiekowemu wypasowi, koszeniu oraz specyficz- 

nym warunkom siedliskowym przekształciły się w zbiorowiska  
muraw kserotermicznych [9]. 

Murawa na Górze Wał ma ciekawy i bogaty skład gatun- 

kowy. Oprócz zawilca wielkokwiatowego spotkać można tu  
m.in.: pajęcznicę gałęzistą Anthericum ramosum, omana wąs- 

kolistnego Inula ensifolia i wierzbolistnego I. salicina, pszeńca  
różowego Melampyrum arvense, szałwię łąkową Salvia pra- 

tensis i okręgową S. verticillata, głowienkę wielkokwiatową  
Prunella grandiflora L. oraz dziewięćsiła popłocholistnego  
Carlina onopordifolia. Gatunek ten został introdukowany przez  
pracowników Uniwersytetu Łódzkiego do Mstowa. Jest on  
bardzo rzadkim i skrajnie zagrożonym gatunkiem, narażonym  
na wyginięcie, spotykanym w murawach kserotermicznych na  
Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej. Niestety, introdukowane  
osobniki dziewięćsiła popłocholistnego na Górze Wał we  
Mstowie zamierają, jest ich coraz mniej i w ostatnich latach  
nie kwitną. W czasie kiedy przeprowadzane były badania po-

pulacji zawilca wielkokwiatowego, odnotowano zaledwie 4  

osobniki. Aby zapobiec wyginięciu gatunku, został on objęty  
ścisłą ochroną gatunkową oraz rezerwatową. Dziewięćsił pop- 

łocholistny naturalnie rośnie na wzgórzach o południowej ek- 

spozycji zbocza, zazwyczaj na rędzinach węglanowych lub  
też lessach pokrywających wapienie. Jest to typowy gatunek  
kserotermiczny, spotykany na obszarach zajmowanych przez  

murawy kserotermiczne w zespole omanu wąskolistnego Inu-

letum ensifoliae i stanowi jego główny gatunek charakterys-

tyczny [4,10]. 

Występująca na opisywanej górze murawa kserotermicz- 

na jest zaliczana do najcenniejszych w rejonie Częstochowy. 
Podnóże Góry Wał jest miejscem wypływu źródła kraso-

wego – Źródła Stoki, z którego wody wpływają do Warty.  
Wzdłuż brzegów samej rzeki spotykanych jest wiele takich  
wypływów, które są charakterystyczne dla przełomów rozcina- 

jących masywy skał węglanowych. 
 

2. Część eksperymentalna 

 
Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2011  

roku. Badaniami objęto murawę kserotermiczną porastającą  
zbocze Góry Wał we Mstowie o ekspozycji zbocza S-SE. Od- 

notowano wszystkie gatunki wszystkich roślin naczyniowych  
wchodzących w skład murawy. Nomenklaturę botaniczną  
przyjęto za Mirkiem i innymi [11]. 

W celu określenia zbiorowiska roślinnego wykonano 3  
zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta [12‒14]  

o powierzchni 25 m
2
 każde, które zlokalizowano w górnej,  

środkowej i dolnej części zbocza. 
W celu określenia zagęszczenia oraz liczby osobników  

kwitnących i płonnych w badanej populacji zawilca wielko- 

kwiatowego Anemone sylvestris teren badań podzielono siat- 
ką kwadratów o boku 1 m × 1 m [13,14], dopasowaną do  
kształtu obszaru zajmowanego przez murawę. Odległość mię- 

dzy kwadratami siatki wynosiła 5 m. W każdym kwadracie zli- 
czano osobniki zawilca wielkokwiatowego z uwzględnieniem  
osobników kwitnących, owocujących i płonnych. Za osobnika  
uznano każdy dający się wyodrębnić i policzyć pęd nadziem- 

ny [15]. 

 

3. Wyniki i dyskusja 

 
Na powierzchni murawy stwierdzono występowanie 67  

gatunków roślin naczyniowych (Tabela 1). Na podstawie wy- 

konanych zdjęć fitosocjologicznych sporządzona została tabe- 

la fitosocjologiczna (Tabela 2). 

Liczebność poszczególnych faz rozwojowych osobników  
zawilca wielkokwiatowego w murawie na Górze Wał przedsta- 

wia Tabela 3. 

Murawa kserotermiczna na Górze Wał, pomimo niewiel- 
kiej powierzchni, jaką zajmuje, charakteryzuje się bardzo cie- 

kawym i bogatym składem gatunkowym ze względu na wystę- 

powanie m.in.: dziewięćsiła bezłodygowego i popłocholistne- 

go, licznej populacji zawilca wielkokwiatowego, głowienki wiel-
kokwiatowej, licznie występujących szałwii okręgowej i łąko- 

wej, przytulii właściwej, pajęcznicy gałęzistej, pszenica różo- 

wego Melampyrum arvense, omanu wąskolistnego Inula eusi- 

folia i wierzbolistnego oraz charakterystycznej kłosownicy pie- 

rzastej Brachypodium pinnatum. Tak bogaty skład gatunkowy  
murawy kserotermicznej jest rzadkością na Wyżynie Często- 

chowskiej. Różni się ona jednak od typowych muraw kseroter- 
micznych brakiem takich gatunków jak: ostrożeń pannoński  
Cirsium pannonicum, len złocisty Linum flavum, len włochaty  
Linum hirsutum, miłek wiosenny Adonis vernalis, kostrzewa  

bruzdkowana Festuca rupicola czy oman szlachtawa Inula co- 

nyza. 

Badana murawa wykazuje znaczne zróżnicowanie w ob- 

rębie zajmowanego zbocza. Na podstawie wykonanych zdjęć  
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 Tabela 1. Lista florystyczna gatunków odnotowanych w murawie na Górze  
Wał we Mstowie. 

 

 Nazwa polska Nazwa łacińska 

 babka lancetowata Plantago lanceolata  

 babka średnia Plantago media  

 biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga 

 brzoza brodawkowata Betula pendula 

 chaber driakiewnik Centaurea scabiosa 

 chaber nadreński Centaurea stoebe 

 cieciorka pstra Coronilla varia 

 ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria 

 cykoria podróżnik Cichorium intybus 

 czosnek zielonawy Allium oleraceum 

 dąb bezszypułkowy Quercus petraea 

 dąb szypułkowy Quercus robur 

 driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca 

 dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis 

 dziewięćsił popłocholistny Carlina onoporolifolia 

 dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris 

 dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum 

 dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides 

 fiołek pagórkowy Viola collina 

 głóg Crataegus sp. 

 goryczel jastrzębcowaty Picris hieracioides 

 głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora 

 grusza pospolita Pyrus communis 

 jaskier bulwkowy Ranunculus bulbosus 

 kłobuczka pospolita Torilis japonica 

 kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum 

 komonica zwyczajna Lotus corniculatus 

 kostrzewa łąkowa Festuca pratensis 

 krwawnik pospolity Achillea millefolium 

 krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor 

 krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris 

 kupkówka pospolita Dactylis glomerata 

 len przeczyszczający Linum catharticum 

 lucerna nerkowata Medicago lupulina 

 lucerna sierpowata Medicago falcata 

 marchew zwyczajna Daucus carota 

 marzanka pagórkowa Asperula cynanchica 

 nostrzyk żółty Melilotus officinalis 

 oman wąskolistny Inula ensifolia 

 oman wierzbolistny Inula salicina 

 ostrożeń krótkołodygowy Cirsium acaule 

 pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum 

 pępawa dwuletnia Crepis biennis 

 pięciornik rozłogowy Potentilla reptans

 posłonek kutnerowaty Helianthemum nummularium 
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 Tabela 1. (c.d.).  

 Nazwa polska Nazwa łacińska  

 powój polny Convolvulus arvensis  

 poziomka twardawa Fragaria viridis  

 przelot pospolity Anthyllis vulneraria  

 przytulia właściwa Galium verum  

 pszeniec różowy Melampyrum arvense  

 rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius  

 róża Rosa sp.  

 rzepik pospolity Agrimonia eupatoria  

rutewka mniejsza Thalictrum minus

 starzec Jakubek Senecio jacobaea  

 świerzbnica polna Knautia arvensis  

 szakłak Rhamnus  

 szałwia łąkowa Salvia pratensis  

 szałwia okręgowa Salvia verticillata  

 śliwa tarnina Prunus spinosa  

 świerzbnica polna Knautia arvensis  

 wiechlina spłaszczona Poa compressa  

 wiechlina wąskolistna Poa angustifolia  

 wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias  

 wyka długożagielkowa Vicia tennifolia  

 zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris  

 żebrzyca roczna Seseli annuum  

  
 Tabela 2. Tabela fitosocjologiczna.  

 
Gatunki 

Numer zdjęcia  

1 2 3 

 powierzchnia zdjęcia 25 m
2
  

 ekspozycja S-SE  

 pokrycie warstwy krzewów [%] 5 – –  

 pokrycie warstwy runa [%] 100 95 95  

 B – warstwa krzewów:     

 Betula pendula +.1 – –  

 C – warstwa runa:     

 klasa Festuco-brometea     

 Anthyllis vulneraria – +.1 +.1  

 Asperula cynanchica +.1 +.1 1.1  

 Brachypodium pinnatum +.1 2.1 3.2  

 Carlina acaulis +.1 +.1 r.1  

 Centaurea scabiosa – +.1 r.1  

 Centaurea stoebe – 1.1 1.1  

 Cirsium acaule r.1 – –  

 Euphorbia cyparissias +.1 3.2 2.2  

 Helianthemum nummularium ssp. 
nummularium 

+.1 +.1 – 
 

 Poa compressa – – +.1  

 Salvia pratensis +.1 1.1 +.1  
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fitosocjologicznych oraz spisu florystycznego, płaty murawy  
w górnej i środkowej części zbocza Góry Wał można zakwali- 
fikować do zbiorowiska Adonio-Brachypodietum pinnati  

[16,17], które na obszarze dawnego województwa często- 

chowskiego ma kategorię zagrożenia R – syntakson rzadki  

[18]. Fitocenoza ta występuje tu w wariancie z pajęcznicą ga- 

łęzistą Anthericum ramosum, której pokrycie wynosi 75–100%  

płatu. Podobnie duże pokrycie pajęcznicy stwierdziła w swo- 

ich badaniach Kluczna [19], analizując skład gatunkowy mu- 

raw wzgórza Lipówki w Olsztynie koło Częstochowy. Ekspan- 

sję tego gatunku obserwuje się w ostatnich latach na wielu  
powierzchniach. 

Babczyńska [17] w wariancie bogatszym Adonio-Brachy- 

podietum pinnati wykazała pokrycie kłosownicą pierzastą  
przekraczające 4, w niniejszych badaniach wynosiło ono 3.2. 

Niewielkie pokrycie w wykonanych w murawach Góry Wał,  
trzech zdjęciach fitosocjologicznych wykazują takie gatunki  
jak: dziewięćsił bezłodygowy (+.1), przelot pospolity (+.1), czy  
lucerna sierpowata (1.1). W badaniach cytowanej autorki [17]  

te właśnie gatunki wykazują większe pokrycie terenu: Carli- 

na acaulis ok. 3, Anthyllis vulneraria ok. 3, Medicago falcata  

ok. 2. 

Zdjęcie fitosocjologiczne wykonane w dolnej części zbo- 

cza, swoim składem gatunkowym nawiązuje bardziej do Inule- 

tum ensifoliae, głównie dzięki obecności omanu wąskolis- 

tnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Pokrycie powierzchni  
przez Brachypodium pinnatum jest tutaj wyraźnie większe niż  
w górnych partiach zbocza, gdzie dominuje pajęcznica gałę- 

zista.  

 Tabela 2. (c.d.).  

 
Gatunki

Numer zdjęcia  

 1 2 3  

 rząd Festucetalia valesiacae     

 Pimpinella saxifraga +.1 r.1 –  

 Sanguisorba minor +.1 1.1 1.1  

 Salvia verticillata 2.2 2.2 2.2  

 Scabiosa ochroleuca – +.1 1.1  

 związek Cirsio-Brachypodion 
pinnati 

   
 

 Anthericum ramosum 5.5 4.4 +.1  

 Fragaria viridis 1.1 2.1 2.1  

 Inuletum ensifoliae     

 Inula ensifolia – +.2 2.3  

 Carlina onoporolifolia – – +.1  

 Adonio-Brachypodietum pinnati     

 Melampyrum arvense +.1 +.1 1.1  

 Origano-Brachypodietum pinnati     

 Agrimonia eupatoria 2.1 2.2 3.2  

 gatunki towarzyszące     

 Achillea millefolium r.1 – +.1  

 Arrhenatherum elatius – 1.1 1.2  

 Crataegus sp. +.1 r.1 –  

 Dactylis glomerata – – +.1  

 Daucus carota – +.1 –  

 Galium verum 2.1 2.1 2.2  

 Inula salicina 3.4 – –  

 Knautia arvensis +.1 +.1 –  

 Medicago falcata 1.1 +.1 +.1  

 Polygala vulgaris r.1 – –  

 Potentilla reptans r.1 – –  

 Prunus spinosa +.1 – –  

 Quercus robur – +.1 r.1  

 Rosa sp. – +.1 +.1  

 Senecio jacobaea +.1 – r.1  

 Viola collina +.1 – –  
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Rozmieszczenie zawilca wielkokwiatowego na Górze Wał  
jest nierównomierne. W części środkowej wzgórza zagęsz- 

czenie jest niewielkie, większość osobników skupia się na ob- 

rzeżach murawy kserotermicznej. Negatywny wpływ na wys- 

tępowanie zawilca wielkokwiatowego ma tutaj głównie kło- 

sownica pierzasta, której zwarta ruń ewidentnie eliminuje za- 

wilca z obszaru murawy. Konsekwencją tego jest koncentra- 

cja większej ilości osobników opisywanego gatunku pod krze- 

wami lub nielicznymi drzewami, gdzie pokrycie terenu przez  

Brachypodium pinnatum L. jest zdecydowanie mniejsze, naj- 

prawdopodobniej ze względu na ocienienie terenu. Na nega- 

tywny wpływ kłosownicy pierzastej na populację Anemone  

sylvestris L. wskazują również autorzy prowadzący obserwa- 

cje w Ojcowskim Parku Narodowym [20]. Najbliższe Mstowa  
stanowiska opisywanego gatunku podawane są z okolic Ol- 
  

Tabela 3. Liczba osobników kwitnących, owocujących oraz  
płonnych w poszczególnych kwadratach. 

Nr kwadratu 
Osobniki 
kwitnące 

Osobniki 
owocujące 

Osobniki 
płonne 

1. 0 3 132 

2. 20 10 169 

3. 19 0 15

4. 1 1 56

5. 1 0 8 

6. 5 0 19

7. 0 1 44

8. 1 0 5 

9. 1 0 23

10. 3 0 49

11. 6 0 26

12. 5 0 63

13. 3 1 36

14. 1 0 3 

15. 3 0 19

16. 1 4 41

17. 7 0 25

18. 3 0 45

19. 0 0 3 

20. 5 0 56

21. 10 0 103 

22. 2 4 63

23. 1 0 49

24. 2 0 28

25. 0 0 10

26. 0 0 0 

27. 0 0 0 

28. 0 0 0 

29. 9 0 15

30. 12 0 36

31. 3 0 62

32. 6 0 20

33. 3 0 80

34. 5 0 36

35. 3 0 55

36. 10 2 96

37. 17 0 79

38. 9 0 75

39. 1 4 112 

40. 7 0 34

41. 7 1 24

42. 4 0 33

43. 0 0 6 

44. 0 0 21

45. 4 0 10

Tabela 3. (c.d.). 

Nr kwadratu 
Osobniki 
kwitnące 

Osobniki 
owocujące 

Osobniki 
płonne 

46. 0 0 31 

47. 1 5 95 

48. 0 5 39 

49. 0 0 42 

50. 0 0 2 

51. 4 0 17 

52. 0 1 8 

53. 0 0 14 

54. 0 0 0 

55. 0 0 0 

56. 0 0 0 

57. 0 0 0 

58. 0 0 0 

59. 0 0 0 

60. 0 0 0 

61. 2 7 37 

62. 1 2 2 

63. 0 0 5 

64. 0 2 5 

65. 0 0 3 

66. 2 0 8 

67. 1 5 83 

68. 3 2 28 

69. 0 0 0 

70. 0 0 0 

71. 5 1 36 

72. 0 0 0 

73. 7 12 47 

74. 2 1 7 

Średnia liczba osobników kwitnących na 1 m
2
 wynosi: 3.  

Średnia liczba osobników owocujących na 1 m
2
 wynosi: 1.  

Średnia liczba osobników płonnych na 1 m
2
 wynosi: 32. Łącz- 

na średnia liczba osobników zawilca wielkokwiatowego na  
1 m

2
 wynosi: 36. 
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sztyna [21].

Stan populacji zawilca wielkokwiatowego na Górze Wał  
można określić jako zadowalający. Miejscami pokrywa on nie- 

wielkie płaty murawy zwartym kobiercem, miejscami występu- 

je w niewielkich grupach w pobliżu pojedynczych krzewów, 
czy drzew. W stosunku do liczby osobników płonnych, niezbyt  
duży jest udział osobników kwitnących, czy wydających póź- 

niej nasiona. Dla zapewnienia trwałości populacji i zachowa- 

nia sprzyjających warunków siedliskowych, konieczne jest  
jednak wprowadzenie stałego monitoringu liczebności popula- 

cji tego gatunku. 

Najbardziej pożądaną formą ochrony czynnej byłoby  
wprowadzenie ekstensywnego wypasu owiec, co ograniczyło- 

by przede wszystkim rozwój kłosownicy pierzastej. Wczesno- 

wiosenny wypas pozwoliłby owcom na zgryzanie nie stwar- 

dniałych jeszcze ździebeł kłosownicy i tym sposobem ograni- 
czenie jej ekspansji. Należy również co kilka lat ponawiać za- 

biegi ochrony czynnej polegające na usuwaniu nalotu drzew  
i krzewów z terenu murawy. Wspomniane zabiegi dwukrotnie  

wykonał już na tym terenie Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Śląskiego [22,23]. 

Pewnym zagrożeniem dla populacji roślin wchodzących  
w skład murawy porastającej południowe zbocze Góry Wał,  
jest zwiększająca się w ostatnich latach powierzchnia użytków  
rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie opisywanej fitocenozy.  
Niegdysiejsze odłogi i nieużytki są obecnie ponownie upra- 

wiane, najczęściej w postaci kośnych użytków zielonych. Na  
kośnej łące kwitną również zawilce wielkokwiatowe, co suge- 

ruje, iż powierzchnia murawy kserotermicznej była niegdyś  
znacznie większa. 

Walory przyrodnicze murawy na zboczu Góry Wał należy  
uznać za znaczące. Z tego powodu teren ten zasługuje na ob- 

jęcie go ochroną rezerwatową, co niejednokrotnie sugerowali  
botanicy. 

 

4. Podsumowanie 

 
(1) Murawa kserotermiczna na Górze Wał we Mstowie  

charakteryzuje się bardzo ciekawym i bogatym składem ga- 

tunkowym. Świadczy o tym udział takich gatunków jak: dzie- 

więćsił bezłodygowy Carlina acaulis L. i popłocholistny Carlina  

onoporolifolia, liczna populacja zawilca wielkokwiatowego  

Anemone sylwestris L., głowienka wielkokwiatowa Carlina  

onoporolifolia, szałwia okręgowa Salvia verticillata L., oman  

wąskolistny Inula ensifolia i wierzbolistny Inula saliciua L..  

Można ją uznać za najcenniejszą w północnej części Wyżyny  
Częstochowskiej. 

(2) Pod względem fitosocjologicznym płaty badanej mura- 

wy nawiązują do zbiorowiska Adonio-Brachypodietum pinnati  

z pajęcznicą gałęzistą Anthericum ramosum oraz do Inuletum  

ensifoliae z omanem wąskolistnym i dziewięćsiłem popłocho- 

listnym. 

(3) Ważnym składnikiem fitocenoz południowego zbocza 
Góry Wał jest zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris L.,  

który jest gatunkiem narażonym na wyginięcie (VU) na tym te- 

renie. Stan populacji zawilca wielkokwiatowego można okreś- 

lić jako zadowalający. Czynnikiem ograniczającym jego roz- 

wój jest nadmierne pokrycie powierzchni przez kłosownicę 
pierzastą Brachypodium pinnatum L. 

(4) W celu zachowania stanowisk rzadkich i zagrożonych  
wyginięciem gatunków roślin na Górze Wał, ze szczególnym 

uwzględnieniem populacji zawilca wielkokwiatowego Anemo-

ne sylvestris, należy kontynuować monitoring przyrodniczy  
w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony gatunków wys- 

tępujących na badanym terenie. 
(5) Właściwymi zabiegami ochrony czynnej muraw ksero-

termicznych są: usuwanie drzew i krzewów wkraczających na  
siedliska muraw i kontrolowany, ekstensywny wypas owiec. 
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Streszczenie: Badania populacji cisa przeprowadzono w latach 2010‒2011 w Wysokiej Lelowskiej niedaleko wsi Żarki Letnis- 

ko i Przybynów. Wyznaczono 4 poletka badawcze o wymiarach 10 × 20 m. Dla każdego poletka oznaczono wszystkie gatunki  
roślin, sporządzono listę florystyczną oraz wykonano zdjęcie fitosocjologiczne w aspekcie wiosennym i letnim. Na tej podstawie  
określono zbiorowisko roślinne jako zdegradowaną postać Fraxino-Alnetum. Populacja cisa składa się z 71 osobników, u któ- 

rych wykonano pomiar wysokości i pierśnicy. Pierśnica cisów zawiera się w przedziale 1‒29 cm. Średnia grubość wynosi 7.27  

cm, a średnia wysokość wszystkich osobników to 6.98 m. Najwyższy cis mierzy 13.3 m. Większość cisów jest rozgałęziona  
(59%) i posiada najczęściej 5, 3 lub 2 pnie. 38% populacji jest jednopniowa. 2 osobniki (3%) mają formę krzewiastą. Średnie  
zagęszczenie cisów na wszystkich powierzchniach badawczych wynosi 8.8/100 m

2. Struktura płciowa została określona dla  
97% populacji: 62% to osobniki żeńskie, a 33% męskie. Pomimo przewagi liczby osobników żeńskich w Wysokiej Lelowskiej,  
populacja nie odnawia się. Odnaleziono tylko 6 siewek o wysokości do 10 cm. Powodem braku odnawiania się cisów może być  
nadmiernie rozwinięte runo. Z uwagi na dużą liczbę osobników cisa oraz ich dobrą kondycję, badana populacja powinna zostać  
objęta ochroną rezerwatową. 

 

Słowa kluczowe: cis pospolity; struktura populacji 

 
Abstract: The research of yew population was carried out in the years 2010‒2011 in Wysoka Lelowska near villages Żarki Let- 
nisko and Przybynów. 4 research plots were established, 10 × 20 meters in dimension. For each research plot, all species was  

marked and the floristic list was made. The phytosociologial analysis was made in terms of spring and summer. On this basis  

was stated that the plant community is a degenerated form of Fraxino-Alnetum. The yew population consist of 71 specimens  

were measured in terms of height and breast height. Breast height of yews ranged between 1 and 29 cm. The average diame- 

ter is 7.27 cm and the average height of all specimens is 6.98 m. The tallest yew has reached 13.3 m in height. Most of the  

yews are branched (59%) and had 5, 3, 2 trunks. 38% population have a monopodium. Two specimens (3%) had a shrubby  

form. The average density of yews on all plots is 8.8/100 m
2. Sex identity was determined in 97% of yews population: 62%  

were male and 33% female specimens. Despite, that the presence of the female specimens population in Wysoka Lelowska is  

not regeneration. The seedlings were found in the amount 6 of up to 10 cm. Maybe for reason the yews are not regeneration is  

over-developed undergrowth. Due to the large number of yews and good condition this population should be protected in na- 

ture reserve. 
 

Keywords: common yew; population structure 

 

 
1. Wstęp 

1 

Cis pospolity (Taxus baccata L.) w Polsce jest gatunkiem  

rzadkim i objętym ochroną ścisłą [1], a historia jego ochrony  

sięga XV wieku [2,3]. Ponadto ma status gatunku zagrożo- 

nego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin,  
gdzie nadano mu kategorię VU – narażony na wyginięcie [4]. 

Cis jest gatunkiem wolno rosnącego, dwupiennego drze- 

wa iglastego, dorastającego do 20 m wysokości, o charakte- 

rystycznej wiśniowej korze i ciemnozielonych, płaskich igłach  

[5,6]. Gatunek może przyjmować formę krzewiastą. Kwitnie  
wiosną. Osobniki żeńskie wytwarzają nasiona okryte czerwo- 

ną osnówką [3,7,8]. 

                                                            

* Autor korespondencyjny. 
Adres e-mail: b.majchrzak@ajd.czest.pl (B. Majchrzak). 
 

Cis wykazuje dużą tolerancję na warunki środowiskowe.  

Najlepiej rośnie w klimacie zbliżonym do morskiego i suboce- 

anicznego o dużej wilgotności powietrza oraz łagodnych zi- 
mach i latach. Jest gatunkiem cieniolubnym, rosnącym w cie- 

nistych lasach na rędzinach, glebach brunatnych oraz na gle- 

bach murszowych powstałych z torfów niskich. Preferuje gle- 

by zasobne w wapń o dużym stopniu uwilgocenia. Głównym  
obszarem występowania jest zachodnia, środkowa i południo- 

wa Europa. Na terenie naszego kraju cis osiąga wschodnią  
granicę swojego zasięgu. Nie występuje w środkowo-wschod- 

niej i centralnej Polsce. Jego stanowiska rozmieszczone są  
głównie w Karpatach, Sudetach, na Wyżynie Małopolskiej,  
Pomorzu, Śląsku oraz na Podkarpaciu. Taxus baccata rośnie  
w różnych zbiorowiskach leśnych. Występuje najczęściej  
w drzewostanach mieszanych, dwu- i trzypiętrowych z klasy  
Querco-Fagetea. Stanowiska cisa często znajdują się w bu- 

czynach i grądach. Rzadziej rośnie na siedliskach łęgowych,  
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a brak go w lasach olszowych. W ciepłolubnej buczynie stor-
czykowej cis jest uważany za gatunek charakterystyczny. 

W przeszłości cis był drzewem często występującym na  
ziemiach polskich. Równocześnie jednak był intensywnie eks- 

ploatowany ze względu na dużą wartość użytkową drewna 

i walory dekoracyjne. Na stanowiskach naturalnych został  
prawie doszczętnie wyniszczony. Pomimo ochrony gatunko- 

wej jest drzewem ginącym, którego liczebność stale się  
zmniejsza, a obecnie największym problemem jest brak odna- 

wiania się populacji, co stwarza zagrożenie jego całkowitego  
wymarcia. Większość polskich populacji cisa chronionych jest  
w postaci leśnych rezerwatów przyrody. Obecne są jednak  
stanowiska z licznie występującym cisem, które do tej pory  
nie zostały objęte żadną formą ochrony obszarowej [3,7–12]. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury populacji  
cisa pospolitego w Wysokiej Lelowskiej, w tym struktury gru- 

bości i wysokości cisów, struktury płciowej populacji oraz ok- 

reślenie stopnia odnawiania się cisa na terenie nie objętym  
ochroną rezerwatową. 
 

2. Część eksperymentalna 

 
Badania prowadzone były w kompleksie leśnym w Wyso- 

kiej Lelowskiej, położonej w województwie śląskim, w powicie  
myszkowskim, w gminie Żarki. Wyznaczono cztery powierz- 

chnie badawcze o wymiarach 10 × 20 m na obszarze wys- 

tępowania jednej z trzech subpopulacji cisa, zlokalizowanej  
w niewielkiej odległości od zabudowań przysiółka Kępina. 

Badania roślinności na wybranych powierzchniach zostały 
przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym 2010 r. Na każdej  
z nich sporządzono spis florystyczny roślin naczyniowych  
oraz wykonano zdjęcie fitosocjologiczne metodą Braun-Blan- 

queta [13] w aspekcie wiosennym (początek maja) i aspekcie 
letnim (początek sierpnia). 

Na każdej powierzchni badawczej dokonano pomiarów  
wysokości i grubości cisów w drzewostanie. Pomiar pierśnic  
wykonano za pomocą średnicomierza (klupy) na wysokości  
1.30 m od ziemi. W przypadku cisów wielopniowych pomia- 

rem był objęty każdy pień. Pomiar wysokości cisów wykonano  
za pomocą wysokościomierza SUUNTO. Przyjęto, iż w przy- 

padku cisów wielopniowych za wysokość całkowitą przyjmuje  
się wysokość najwyższego pnia. 

Płeć cisów oznaczono na podstawie obecności nasion  
w osnówkach u osobników żeńskich i kwiatów na osobnikach  
męskich. Osobniki żeńskie oznakowano czerwonymi taśma- 

mi, natomiast męskie żółtymi. 
W celu określenia stopnia odnawiania się cisa, na każdej  

powierzchni wyznaczono losowo 20 kwadratów o wymiarach  
1 × 1 m (ramka), w których policzono siewki cisa [14]. 

 

3. Wyniki i dyskusja 

 

3.1. Charakterystyka florystyczna powierzchni badanych 

 
Na badanych powierzchniach stwierdzono występowanie  

70 gatunków roślin naczyniowych (Tabela 1) Na podstawie  
  

 

Tabela 1. Alfabetyczny spis roślin naczyniowych występujących na powierzchniach badawczych. 

Nazwa polska Nazwa łacińska pow. 1 pow. 2 pow. 3 pow. 4 

bluszcz pospolity Hedera helix × × × × 

borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea   ×  

brzoza brodawkowata Betula pendula ×  × × 

cis pospolity Taxus baccata × × × × 

czeremcha amerykańska Prunus serotina × × × × 

czeremcha zwyczajna Padus avium × × × × 

czworolist pospolity Paris quadrifolia × × × × 

dąb bezszypułkowy Quercus petraea  × ×  

dąb szypułkowy Quercus robur ×   × 

dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans ×  × × 

dereń świdwa Cornus sanguinea ×  ×  

fiołek leśny Viola reichenbachiana × × ×  

gajowiec żółty Galeobdolon luteum × × × × 

głóg Crataegus sp. × × ×  

gorysz błotny Peucedanum palustre ×  ×  

grusza pospolita Pyrus communis   ×  

jarzębina pospolita Sorbus aucuparia × × × × 

jarzmianka większa Astrantia major ×    

jaskier rozłogowy Ranunculus repens  ×  × 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior  ×  × 

jeżyna Rubus sp.  × × × 

kalina koralowa Viburnum opulus × ×  × 

karbieniec pospolity Lycopus europaeus × ×  × 
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Tabela 1. (c.d.). 

Nazwa polska Nazwa łacińska pow. 1 pow. 2 pow. 3 pow. 4 

knieć błotna Caltha palustris ×   × 

kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum ×    

kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum  × ×  

konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium × × × × 

kopytnik pospolity Asarum europaeum × × × × 

kostrzewa leśna Festuca altissima  ×   

kozłek całolistny Valeriana simplicifolia ×  × × 

kruszczyk błotny Epipactis palustris ×    

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine × × × × 

kruszyna pospolita Frangula alnus × × × × 

krwawnica pospolita Lythrum salicaria ×  × × 

kuklik pospolity Geum urbanum × × × × 

leszczyna pospolita Corylus avellana × × × × 

malina kamionka Rubus saxatilis   × × 

malina właściwa Rubus idaeus × × × × 

mniszek lekarski Taraxacum officinale × ×   

nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana × × × × 

olsza czarna Alnus glutinosa × × × × 

orlica pospolita Pteridium aquilinum ×    

ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum ×  × × 

perłówka zwisła Melica nutans × × × × 

pępawa błotna Crepis paludosa  ×   

pięciornik kurze ziele Potentilla erecta   ×  

podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria × × × × 

przylaszczka pospolita Hepatica nobilis ×  × × 

przytulia bagienna Galium uliginosum   ×  

przytulia wiosenna Cruciata glabra × × × × 

róża Rosa sp. × ×   

sit rozpierzchły Juncus effusus ×    

skrzyp leśny Equisetum sylvatucum × × × × 

starzec jajowaty Senecio nemorensis    × 

szakłak pospolity Rhamnus cathartica × × ×  

szczawik zajęczy Oxalis acetosella × × × × 

szczyr trwały Mercurialis perennis  × ×  

śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa × × × × 

świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum × ×  × 

tojeść pospolita Lysimachia vulgaris × × × × 

trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios   ×  

trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus ×    

trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus × × × × 

turzyca owłosiona Carex hirta ×    

turzyca żółta Carex flava ×    

wierzba szara Salix cinerea ×  ×  

wietlica samicza Athyrium filix-femina × × × × 

zawilec gajowy Anemone nemorosa × × × × 
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wykonanych zdjęć fitosocjologicznych badane zbiorowisko  
roślinne można określić jako zubożałą postać łęgu olszowo- 

jesionowego (Fraxino-Alnetum) (Tabela 2). 

 

3.2. Struktura drzewostanu 

 

3.2.1. Drzewostan powierzchni badawczej nr 1 

 
Na powierzchni badawczej nr 1 wartości pierśnic cisa pos- 

politego zawierają się w przedziale 1.5–23.5 cm, średnia pier- 
śnica wynosi 6.68 cm (Rysunek 1). Najwięcej osobników cisa  
reprezentuje przedział grubości 2–4 cm oraz 4–6 cm, nato- 

miast najmniej przedział 18–20 cm oraz 22–24 cm. Wykazują- 

cy prawostronne spłaszczenie rozkład grubości cisów odpo- 

wiada rozkładowi charakterystycznemu dla drzewostanów na- 

turalnych. 

Wysokość drzew tego gatunku zawiera się w graniach  
6.8–10.3 m (Rysunek 2). Średnia wysokość wynosi 7.49 m.  

Na badanej powierzchni rośnie 8 cisów: dwa osobniki w klasie  
6–7 m, dwa osobniki w klasie 8–9

 
m oraz po jednym osobniku  

w pozostałych klasach. 
 

3.2.2. Drzewostan powierzchni badawczej nr 2 

 
Grubość pni cisa na powierzchni badawczej nr 2 zawiera  

się w przedziale 1–29 cm, średnia pierśnica wynosi 9.4 cm.  

Najwięcej osobników cisa reprezentuje klasę grubości 4–6 cm  

i 10–12 cm. Najmniej jest osobników w klasie 0–2 cm, 14–16  

cm, 16–18 cm oraz w klasie najwyższej 28–30 cm (Rysunek  

3). 

Wysokość osobników zawiera się w przedziale 2.75– 

13.30 m, a średnia wysokość wynosi 8.32 m. Najliczniej wys- 
  

Tabela 1. (c.d.). 

Nazwa polska Nazwa łacińska pow. 1 pow. 2 pow. 3 pow. 4 

żankiel zwyczajny Sanicula europaea ×  ×  

żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera ×    

      

 

Tabela 2. Zdjęcia fitosocjologiczne badanych powierzchni. 

Gatunek 
nazwa łacińska 

pow. 1 pow. 2 pow. 3 pow. 4 

powierzchnia zdjęcia 200 m
2

data wykonania zdjęcia 4 maj 2010, 4 sierpień 2010 

A – zwarcie warstwy drzew 70% 90% 50% 70% 

A1     

Alnus glutinosa 4.1 3.1 3.1 3.1 

Betula pendula 1.1  +.1 1.1 

A2     

Taxus baccata 2.1 4.2 1.1 2.2 

Alnus glutinosa +.1  2.1 2.2 

Rhamnus cathartica +.1    

B – pokrycie warstwy krzewów 50% 10% 60% 30% 

Frangula alnus 2.1  1.1 1.1 

Cornus sanguinea +.1  +.1  

Euonymus europaeus 2.1  +.1 + 

Alnus glutinosa +.1  1.1 + 

Padus avium 1.1 +.1 1.1 + 

Prunus serotina 1.1 +.1 +.1 + 

Quercus robur +  +.1 + 

Sorbus aucuparia +.1  r.1 r.1 

Rubus idaeus 1.1 +.2 3.2 2.2 

Crataegus sp. + r.1 r.1  

Euonymus verrucosus r.1    

Salix cinerea r.1  r.1  

Rubus sp. 4.3  +.2  

Taxus baccata  +.1   

Fraxinus excelsior  r.1  +.1 

Corylus avellana  +.1 +.1 + 
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Tabela 2. (c.d.). 

Gatunek 
nazwa łacińska 

pow. 1 pow. 2 pow. 3 pow. 4 

Rhamnus cathartica   +.1  

C – pokrycie warstwy runa 90% 70% 90% 90% 

Querco-Fagetea     

Aegopodium podagraria 4.3 2.2 3.2 3.3 

Anemone nemorosa 4.4 3.4 4.2 3.3 

Corylus avellana  +.1   

Epipactis helleborine +.1 r.1 r.1 + 

Euonymus europaeus +.1 +.1 + + 

Hepatica nobilis 1.2  1.2 1.2 

Melica nutans 1.2 +.1 1.2 +.1 

Fagetalia sylvaticae     

Asarum europaeum 2.2 +.2 2.2 2.2 

Astrantia major 2.2    

Galeobdolon luteum 2.2 2.2 +.1 1.2 

Paris quadrifolia 1.1 +.2 +.1 1.2 

Polygonatum multiflorum   +.2 +.1 

Viola reichenbachiana +.1 +.1 +.1  

Sanicula europaea r.1  +  

Alno-Ulmion     

Alnenion glutioso-incanae     

Athyrium filix-femina 2.1 1.1 1.1 +.1 

Caltha palustris    +.2 

Cirsium oleraceum +.1  + 1.1 

Crepis paludosa  1.1   

Oxalis acetosella 2.2 3.3 3.2 3.2 

Ranunculus repens  +.1  + 

Fraxino-Alnetum     

Frangula alnus +.1 +.1 + + 

Galium palustre   r.1  

Lycopus europaeus 1.1 +.1  1.1 

Lysimachia vulgaris 2.1 +.1 1.1 1.1 

gatunki towarzyszące     

Ajuga reptans 2.1  1.1 1.2 

Carex hirta +.1    

Cornus sanguinea +.1    

Cruciata glabra 1.1 +.1 1.1 1.1 

Dentaria bulbifera r.1    

Deschampsia caespitosa 1.1 +.1 +.1 +.1 

Dryopteris carthusiana 1.1 1.1 + + 

Equisetum sylvatucum 1.1 +.1 + + 

Festuca altissima  +.2   

Geum urbanum +.1 +.1 2.1 1.2 

Hedera helix 1.1 +.1 +.1 +.2 

Juncus effusus r.1    

Lythrum salicaria 1.1  + + 
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tępują cisy o wysokości od 8 m do 10 m. Pozostałe klasy są  
równo reprezentowane. 

Rozkład grubości pierśnic cisa na powierzchni nr 2 ma  
charakter zbliżony do rozkładu normalnego, jednak bez li- 
czebnej przewagi dwóch środkowych przedziałów. Podobny  
charakter ma rozkład wysokości cisów, z wyraźnie zaznaczo- 

ną dominacją cisów o wysokości 9–10 m (Rysunek 4). 

 

3.2.3. Drzewostan powierzchni badawczej nr 3 

 
Pierśnice cisa na powierzchni badawczej nr 3 zawierają  

się w przedziale 1–16 cm, średnia grubość pni tego drzewa  
wynosi 6.21 cm (Rysunek 5). Wysokość drzew zawiera się  
w przedziale 2–9.5 m. Średnia wysokość cisów na tej po- 

wierzchni wynosi 5.85 m.  

Tabela 2. (c.d.). 

Gatunek 
nazwa łacińska 

pow. 1 pow. 2 pow. 3 pow. 4 

Maianthemum bifolium 1.1 3.2 2.1 2.2 

Mercurialis perennis  2.4 4.4  

Peucedanum palustre +.1  r.1  

Polygonatum verticillatum +.1    

Potentilla erecta   r.1  

Prunus serotina +.1 +.1 + + 

Pteridium aquilinum 1.1    

Pyrus communis   r.1  

Quercus petraea  r.1   

Quercus robur    + 

Rhamnus cathartica r.1 r.1   

Rosa sp. r.1 r.1   

Rubus idaeus +.1 +.1 1.1  

Rubus saxatilis   +.2 +.1 

Rubus sp.  1.1  +.1 

Senecio nemorensis    +.1 

Sorbus aucuparia + +.1 r.1 + 

Taraxacum officinale r.1    

Taxus baccata   r.1  

Vaccinium vitis-idaea   r.1  

Valeriana simplicifolia 2.2  +.1 2.2 

Viburnum opulus r.1 +.1 + + 

     

Rysunek 1. Udział cisów w poszczególnych klasach grubości na powierzchni badawczej nr 1. 
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Rysunek 2. Udział cisów w poszczególnych klasach wysokości na powierzchni badawczej nr 1. 

Rysunek 3. Udział cisów w poszczególnych klasach grubości na powierzchni badawczej nr 2. 

Rysunek 4. Udział cisów w poszczególnych klasach wysokości na powierzchni badawczej nr 2. 
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Wykres rozkładu grubości cisów jest prawostronnie  
spłaszczony, co odzwierciedla naturalne procesy zachodzące  
w drzewostanach. Najwięcej jest osobników w klasie 2–4 cm,  

im wyższa klasa grubości tym mniej osobników. 
Na powierzchni badawczej nr 3 najwięcej jest osobników  

w klasie 6–7 m, pozostałe klasy wysokości są mniej więcej  
równo reprezentowane (Rysunek 6). 

 

3.2.4. Drzewostan powierzchni badawczej nr 4 

 
Na powierzchni badawczej nr 4 pierśnice cisa zawierają  

się w przedziale 1.5–17.5 cm, średnia grubość pni tego gatun- 

ku na powierzchni wynosi 7.37 cm (Rysunek 7). Wysokość  
drzew zawiera się w graniach 2–9.5 m, średnia wysokość wy- 

nosi 6.74 m. 

Rozkład wartości grubości drzew odzwierciedla natural- 
ność badanego drzewostanu, o czym świadczy prawostronne  
jego spłaszczenie. Najwięcej osobników występuje w klasie  
grubości 2–4 cm oraz 4–6 cm. Im wyższa klasa grubości, tym  
jest ona reprezentowana przez mniejszą liczbę osobników ci- 
sa. 

Wykres struktury wysokości drzew jest lewostronnie  
spłaszczony. Najwięcej osobników jest klasach wyższych tj.  
7–10 m. Pozostałe przedziały klasowe są równo reprezento- 

wane (Rysunek 8). 

Poniżej przedstawiono wykresy ilustrujące frekwencję  
osobników cisa w poszczególnych klasach wysokości (Rysu- 

nek 10) i grubości (Rysunek 9). Łącznie dla wszystkich po- 

wierzchni badawczych. W badanej populacji stwierdzono wys- 

tępowanie w przeważającej liczbie osobników jednopniowych,  
choć znaczna część cisów posiada ponad 5 pni (Rysunek 11). 

 

3.3. Struktura płciowa i naturalne odnawianie się cisa 

 
Połowę osobników cisa w badanej populacji stanowią  

osobniki żeńskie. W przypadku 21% osobników nie udało się  
zaobserwować obecności kwiatów męskich lub owoców, a za- 

tem nie określono płci (Tabela 3 i 4). 

Średnie zagęszczenie siewek cisa na powierzchniach ba- 

dawczych w sezonie 2010/2011 wynosiło 0.07 osobnika/m
2
.  

Na powierzchniach badawczych cis odnawia się bardzo sła- 

bo. Wykazano zaledwie 6 osobników (do 10 cm wysokości):  
  

Rysunek 5. Udział cisów w poszczególnych klasach grubości na powierzchni badawczej nr 3. 

Rysunek 6. Udział cisów w poszczególnych klasach wysokości na powierzchni badawczej nr 3. 
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Rysunek 7. Udział cisów w poszczególnych klasach grubości na powierzchni badawczej nr 4. 

Rysunek 8. Udział cisów w poszczególnych klasach wysokości na powierzchni badawczej nr 4. 

Rysunek 9. Pierśnica cisów na powierzchniach badawczych łącznie. 
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po jednym na powierzchniach nr 1 i 4 oraz po dwa na po- 

wierzchniach nr 2 i 3. 

 

Cis pospolity występuje w Polsce głównie w zbiorowis- 

kach lasów liściastych. Jest gatunkiem domieszkowym, stano- 

wi głównie podszyt, może wchodzić w skład drugiego piętra  
drzewostanu. W Polsce do lasów, w których cis ma dogodne  
warunki do wzrostu i rozwoju, można zaliczyć buczyny, ze  
względu na wapienne i wilgotne podłoże oraz grąd subkonty- 

nentalny, w którym gatunek ten najlepiej się odnawia. Rza-

 

dziej Taxus baccata L. jest spotykany w lasach łęgowych,  
przy czym czynnikiem, który warunkuje jego dobry rozwój, jest  
żyzna i wilgotna gleba [3,5,11]. 

Na podstawie przeprowadzonych badań florystyczno-fito- 

socjologicznych, opisywane zbiorowisko roślinne można zali- 
czyć do zubożałej formy łęgu olszowo-jesionowego (Fraxino- 

Alnetum). Widoczny jest brak jesionu w drzewostanie, brak  

porzeczek w warstwie krzewów, a także nie występują cha- 

rakterystyczne gatunki runa np.: czartawa (Circaea alpina, C.  

intermedia) i turzyce (Carex elongata, C. remota, C. pendula).  
  

Tabela 3. Ilość osobników męskich i żeńskich na poszczególnych powierzchniach badawczych. 

Powierzchnia Osobniki męskie Osobniki żeńskie Brak informacji
a
 Suma 

1 6 2 – 8 

2 3 9 4 16 

3 4 15 2 21 

4 7 10 9 26 
a
 Brak informacji – osobniki, w przypadku których nie udało się określić płci. 

Rysunek 10. Wysokość cisów na powierzchniach badawczych łącznie. 

Rysunek 11. Liczba pni cisów na powierzchniach badawczych. 



 

 

© 2015 Jan Długosz University, Częstochowa 

Struktura populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. w Wysokiej Lelowskiej 

B. Majchrzak,* R. Tomala 

Chem. Environ. Biotechnol., 2015, 18, 19‒30 29www.ceb-journal.com 

Podobnie badaną fitocenozę, jako zdegradowaną postać Fra- 

xino-Alnetum określiła w swoich pracach Głowacka [5,12].  

W okolicach Częstochowy cis występuje również w łęgu ol- 

szowo-jesionowym w gminie Herby. Jego liczne w osobniki  

populacje chronione są w dwóch rezerwatach: „Cisy w Łeb- 

kach” i „Cisy nad Liswartą” [15,16]. Inne rezerwaty utworzone  

dla ochrony tego gatunku na siedlisku łęgu olszowo-jesiono- 

wego znajdują się w miejscowości Huta Stara [12] oraz Kobie- 

le Wielkie [17]. W innych częściach Polski cis rośnie w grą- 

dzie Tilio-Carpinetum [18], a przede wszystkim w żyznej bu- 

czynie karpackiej Dentario glandulose-Fagetum [6,19–21]. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę struktury grubości  
i wysokości cisów, można stwierdzić, iż większość histogra- 

mów obrazujących rozkłady wyżej wymienionych cech jest  
prawostronnie spłaszczona. W związku z tym można założyć,  
że badana populacja cisa ma charakter naturalny. 

Średnia wysokość cisów w badanej populacji wynosi 6.98  

m. Prawie identyczne wyniki otrzymała Głowacka [12] badając  
cisy w Hucie Starej. W opisywanym przez autorkę rezerwacie  
występowało najwięcej cisów o wysokości 6–7 m. Głowacka  

[5] prowadząc badania trzech populacji cisa w Wysokiej Le- 

lowskiej stwierdziła, iż najwięcej cisów charakteryzuje się wy- 

sokością 4–5 m oraz 7–8 m. Również Bodziarczyk i Chachuła  

[6] analizując populację cisa w rezerwacie w Serednicy  
w Bieszczadach Zachodnich stwierdzili, iż najliczniej rosną ci- 
sy o wysokości 6–8 m. Taką wartość otrzymał także Holeksa  

[19] badając cisy w rezerwacie „Zadni Gaj”. Cisy w rezerwacie  

„Cisy na Górze Jawor” najliczniej reprezentują klasę wysokoś- 

ci 7 m [20]. Znacznie niższe cisy rosną na terenie Sanktu- 

arium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej, średnia wyso- 

kość wynosi około 2.6 m [21]. 

Średnia grubość pni cisów w przeprowadzonych bada- 

niach wynosi 7.27 cm. Większe wartości średnicy cisów odno- 

towano w populacji cisa rosnącej w rezerwacie „Cisy na Gó- 

rze Jawor” w Bieszczadach [20]. Wynika to jednak z faktu, iż  
wyżej wymienieni autorzy mierzyli tylko formę drzewiastą.  
Z kolei badając inną populację „Cisy w Serednicy” stwierdzo- 

no dominację cisów o grubości 7–9 cm, pomimo uwzględnia- 

nia tylko form drzewiastych [6]. Głowacka [21] badając popu- 

lacje cisa w Kalwarii Pacławskiej otrzymała znacznie niższe  
wartości pierśnicy cisów. Największy udział miały cisy o gru- 

bości do 4 cm. Analizując populację cisa w Hucie Starej  

stwierdzono, iż najliczniejszą klasę grubości stanowią cisy  
w przedziale 5.1–7.5 cm [12]. Również cisy o tej pierśnicy sta- 

nowiły drugą co do liczebności klasę grubości we wszystkich  
trzech populacjach cisa w Wysokiej Lelowskiej [5].

Na powierzchniach badawczych (800 m
2
) zinwentaryzo- 

wano łącznie 71 cisów, co daje zagęszczenie wynoszące 8.8  

osobnika/100 m
2. Jak podają inni autorzy [5,12,21], zagęsz- 

czenie cisów jest bardzo zróżnicowane i wynosi np. od 0.58  

do 5 osobników/100 m
2
. 

Cisy na badanych powierzchniach są w większości cisami  
wielopniowymi, które stanowią 59% badanej populacji. Wyniki  
dotyczące dominacji cisów wielopniowych potwierdzają rów-

nież inni autorzy [5]. Najczęściej występują cisy o 2 i 4 oraz 3  

i 5 pędach (pniach). W niniejszych badaniach średnio na jed- 

nego osobnika przypadają 3 pnie. Identyczne dane otrzyma- 

no badając cisy w Hucie Starej [12]. W populacji cisa w Kal- 

warii Pacławskiej średnio na jednego osobnika przypada 1.45  

pnia [21]. 

Maksymalna liczba pędów u jednego osobnika wielopnio- 

wego wynosi 9. Formę typowo krzewiastą posiadają 2 cisy  
stanowiące 3% badanej populacji, z których jeden ma aż 17  
odgałęzień. Cisy jednopniowe (27) stanowią 38%. Istnieją  
również dane o populacjach cisa cechujących się w większoś- 

ci pokrojem drzewiastym i osobnikami jednopniowymi [12,21].  

Cisy narażone na silny mróz wytwarzają wiele pni w wyniku  
przemarznięcia pąków wierzchołkowych. Wielopniowość mo- 

że być wynikiem zgryzania cisów przez zwierzęta [17]. Przy- 

ległość analizowanych w niniejszej pracy powierzchni badaw- 

czych do okolicznych pól i łąk oraz wystawienie cisów na bez- 

pośrednie oddziaływanie niskich temperatur z uwagi na fakt,  
że cisy nie znajdują się wewnątrz zwartego drzewostanu, któ- 

ry mógłby pełnić funkcję ochronną, może być przyczyną ich  
wielopniowości. Formę krzewów cisy przyjmują również w wy- 

niku zgryzania pędów i igliwia przez zwierzęta [12]. 

Badając strukturę płciową populacji oznaczono płeć cisów  
u 56 osobników, które stanowią 79% badanej populacji.  

Osobniki żeńskie (36) stanowią 51%, a osobniki męskie (20)  
28%. U 21% badanej populacji (15 osobników) nie udało się  
określić płci. Powodem tego może być niedostrzeżenie kwia- 

tów męskich na pędach w szczytowej części korony. Cis owo- 

cuje na wolnej przestrzeni w wieku 20–30 lat, a w drzewosta- 

nie nawet w wieku 70–120 lat [17]. Przewagę osobników żeń- 

skich w populacjach cisa potwierdza wielu autorów [18–20,22, 

23]. 

Na 80 m
2
 (20 kwadratów 1 × 1 m na czterech powierz- 

chniach badawczych) odnaleziono zaledwie 6 siewek o wyso- 

kości do 10 cm, co daje zagęszczenie 0.07 sztuk/m
2. Należy  

je uznać za skrajnie niskie. Jest to tym bardziej zastanawiają- 

ce, iż w roku 2007 na opisywanym terenie przeprowadzono  
badania wstępne, w których stwierdzono 0.9 osobnika/m

2
.  

Wydawało się wtedy, że cis w Wysokiej Lelowskiej odnawia  

się w sposób generatywny bardzo dobrze. Niską wartość za- 

gęszczenia siewek odnotowano również w badaniach popula- 

cji cisa w Hucie Starej [12]. Mała ilość siewek oraz brak nalotu  

młodszego (10–20 cm wysokości) i starszego (20–50 cm)  

wskazuje na problemy z odnawianiem cisa na badanym te- 

renie, pomimo dominującej obecności osobników żeńskich.  
Obecność wystarczającej ilości osobników żeńskich jest jed-

nym z warunków odnawiania [24]. Problemy z odnawianiem  

mogą wynikać z nadmiernie rozwiniętego runa, które stanowi  
zbyt silną konkurencję dla siewek cisa [12,21] i pogarsza wa- 

runki świetlne. Negatywnie na wzrost siewek cisa wpływa  
również gruba warstwa ściółki bukowej [24]. Pomimo trują- 

cych właściwości, młody nalot cisa staje się pokarmem dla  
saren i zajęcy [25]. Istnieje więc możliwość zgryzania siewek  
przez zwierzęta roślinożerne. Przyczyną zaniku stosunkowo  
  

Tabela 4. Procentowy udział osobników męskich i żeńskich w badanej populacji cisa. 

Osobniki żeńskie Osobniki męskie Brak informacji* Suma 

36% 20% 15% 71% 

51% 28% 21% 100% 
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licznych siewek cisa w ostatnich latach mogą być również mi-
nione mroźne zimy z długotrwale zalegającą pokrywą śniego- 

wą. Pokrycie runa na wytyczonych powierzchniach badaw- 

czych wynosi średnio 85% i jest jedną z możliwych przyczyn  
braku odnawiania. Na fakt braku odnawiania się cisa w poblis-

kim projektowanym rezerwacie „Cisy Przybynowskie” wskazu- 

ją D. i S. Kasparek [26]. Problemy z odnawianiem się cisa  
występują także w rezerwacie „Cisy w Hucie Starej” [12]. Na  

terenie naszego kraju istnieją populacje, w których cis odna- 

wia się bardzo dobrze, jednak zdecydowana większość tych  
odnowień występuje na terenach prawnie chronionych, gdzie  
cisy rosną w rezerwatach przyrody [19].

Na podstawie badań przeprowadzonych w Wysokiej Le- 

lowskiej należy stwierdzić, iż populacja cisa jest w dobrej kon- 

dycji pomimo braku odnowień. Najlepszą formą ochrony cisa  
jest ochrona czynna [11]. Opisywane w niniejszych badaniach  

zbiorowisko roślinne z udziałem cisa pospolitego należy uz- 

nać za bardzo cenne i zasługujące na objęcie ochroną rezer- 
watową. W ramach ochrony czynnej należałoby ogrodzić frag- 

ment lasu z występującym w nim cisem, w celu wyeliminowa- 

nia ewentualnego zgryzania siewek i nalotu cisowego przez  

zwierzynę leśną. 
 

4. Podsumowanie 

 
(1) Na badanych powierzchniach w Wysokiej Lelowskiej  

populacja cisa pospolitego (Taxus baccata L.) jest dość liczna  
i składa się 71 osobników, głównie wielopniowych. 

(2) Opisywana populacja cisa rośnie na siedlisku wilgot- 
nym w zespole zubożałego łęgu olszowo-jesionowego (Fraxi- 

no-Alnetum). 

(3) Rozkład wysokości i grubości cisów wskazuje na natu- 

ralność populacji cisa i drzewostanu łęgowego w którym wys- 

tępuje. 
(4) W strukturze płciowej przeważają osobniki żeńskie  

(36), co jest podstawą do odnawiania się cisa. Mała liczba  
siewek (6), brak nalotu oraz podrostu świadczą o braku gene- 

ratywnego odnawiania się cisa na tym terenie. Przyczyną mo- 

że być bujnie rozwinięta warstwa zielna stanowiąca silną kon- 

kurencję dla siewek lub lokalne warunki klimatyczne. 

(5) Badana populacja jest cenna przyrodniczo i powinna  

zostać objęta ochroną rezerwatową. 
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