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Cis pospolity to nietypowy przedstawiciel 
nagonasiennych. Wbrew nazwie wcale nie tak 
łatwo zobaczyć go w naturze, ze względu na 
cechy jego biologii i odwieczne, często rabunkowe 
wykorzystanie tego drzewa przez człowieka. Późnym 
latem i jesienią można zauważyć, że roślina ta nie 
tworzy szyszek, tak jak większość drzew i krzewów 
iglastych. Jej pojedynczo osadzone nasiona otacza 
mięsista, czerwona osnówka. Może być drzewem lub 
krzewem o luźnej koronie, z szeroko odstającymi  
i długo utrzymującymi się gałęziami dolnymi. Często 
ma kilka pni, częściowo ze sobą zrośniętych. Kora 
cienka, gładka, zielona na pędach tegorocznych  
i dwuletnich, później czerwonobrązowa, łuszcząca 
 się jak u platana. Igły najczęściej 2 – 3 cm długie, 
stopniowo zaostrzone i, z wyjątkiem pionowo 
rosnących pędów – ułożone grzebieniasto. Cis to 
najbardziej długowieczne z polskich i europejskich 

drzew. Ilu dokładnie lat dożywa ten roślinny 
Matuzalem – trudno powiedzieć. Ma to związek 
między innymi z występującą u tego drzewa 
tendencją do zrastania się gałęzi i tworzenia w ten 
sposób bardzo grubych pni. Dawniej przypisywano 
mu możliwość osiągania nawet 3000 i więcej lat, 
dziś wydaje się, że to przesada. Wiek uważanego za 
najstarszego przedstawiciela tego gatunku w Polsce, 
rosnącego w Henrykowie Lubańskim na Dolnym 
Śląsku szacuje się na 1250 lat. Jest to jednocześnie 
najstarsze drzewo w Polsce. Niestety ten niezwykły 
okaz został poważnie uszkodzony w czasie wichury 
w roku 1989; wcześniej miał ponad pięć metrów 
obwodu pnia! Największą wysokość osiągają cisy 
na Kaukazie – podobno do 40 m. Najgrubszy 
„porządnie”, to znaczy na wysokości  
130 cm nad ziemią, zmierzony cis w Anglii miał  
930 cm obwodu. Podawane większe wymiary 
pochodzą z drzew wielopniowych, nisko się 
rozgałęziających. Tworzy oddzielne osobniki męskie 
i żeńskie, choć wyjątkowo zdarzają się drzewa 
obupłciowe bądź też zmieniające płeć z wiekiem. Igły 
cisa żyją do ośmiu lat. 

Już w okresie jurajskim, około 140 milionów lat 
temu, na Ziemi rosły drzewa podobne do cisów. 
Tak więc drzewo to jest reliktem minionych epok 
geologicznych. Obecnie wyróżnia się zwykle siedem 
lub osiem gatunków z tego rodzaju. Występują 
one w Europie, Afryce Północnej, Azji Mniejszej, 
Himalajach, Chinach, Japonii i rosyjskim Dalekim 
Wschodzie, na Wyspach Sundajskich oraz w Ameryce 
Północnej od Hondurasu po Kanadę.

Jednym z najbardziej znanych rezerwatów 
chroniących duże stanowisko cisa jest rezerwat „Cisy 
Staropolskie” w Wierzchlesie na Pomorzu. Rosnącymi 
tam cisami zachwycał się Leon Wyczółkowski. 
Za „portret” jednego z największych drzew tego 
gatunku, które nazwał „Chrobry”, na wystawie w 
Wenecji otrzymał pierwszą nagrodę. Wyczółkowski 
często tworzył w obecnym rezerwacie, pracując od 
świtu do zmierzchu, z trudem dając się oderwać 
od szkicownika. Nic więc dziwnego, że w tej chwili 
pełna nazwa rezerwatu brzmi „Cisy Staropolskie 

stare cisy w wierzch-
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imienia Leona Wyczółkowskiego”. Mimo tego, że 
inne drzewa przewyższają je wzrostem, to właśnie 
cisy przykuwają uwagę zwiedzającego. Niestety, 
mało jest tam młodych cisów. Mimo wieloletnich 
badań nie udało się do końca wyjaśnić przyczyn tego 
zjawiska. Cis pospolity jest związany  
z miejscami o obfitych opadach, obojętnych lub 
nawet zasadowych glebach i niezbyt surowych 
zimach. Stąd Europa Zachodnia stanowiła centrum 
jego rozmieszczenia. Puszcza Białowieska znajduje 
się na skraju zasięgu tego drzewa. Dalsze stanowiska 
cisa to dopiero Suwalszczyzna i Pojezierze Mazurskie. 
Dwa ostatnie krzewiaste cisy w Puszczy widziano 
w uroczysku Nieznany Bór na przełomie XIX i XX 
wieku. I na tym zasadniczo należałoby historię cisa 
w Puszczy zakończyć... Jednak po wybudowaniu 
obecnej siedziby Stacji Geobotanicznej w roku 
1974, w ogrodzie posadzono cisy. Niestety, nie 
jest znane ich pochodzenie. Jeszcze w roku 1987 
nie osiągały one nawet metra wysokości, ale już 
wytwarzały nasiona. W ostrzejsze zimy zdarzało się 
że ucierpiały od mrozów i fizjologicznej suszy, ale 
z łatwością regenerowały uszkodzenia. W tej chwili 
najwyższe z nich mają ponad 3 metry wysokości, 
a z rozsiewanych przez drozdy nasion wyrastają 
liczne młode okazy, niektóre nawet o kilkadziesiąt 
metrów od macierzystych krzewów. Zwłaszcza 
na sąsiadującej ze szpalerem cisów powierzchni 
badawczej jest ich tak dużo, że w przyszłości mogą 
mieć znaczny wpływ na przebieg obserwowanych 
tam zjawisk. W ten sposób cis niejako wraca 
do Puszczy po prawie wiekowej nieobecności. 
Takie wtórne, pochodzące od posadzonych ręką 
człowieka drzew, populacje, liczące nawet tysiące 
osobników, nie są czymś niezwykłym, zwłaszcza 
w zachodniej Polsce i dalej na zachód w Europie. 
Wiele jednak czasu upłynie zanim te młode cisy 
zakwitną i wytworzą nasiona – drzewo to odznacza 
się, zwłaszcza we wczesnej młodości i na starość, 
bardzo powolnym wzrostem. Może to być zaledwie 
1–2 centymetry na rok. Za to nieźle wytrzymuje 
ocienienie, choć przegrywa w konkurencji z bukiem. 
Może rosnąć w pełnym słońcu, jeśli gleba jest 
wystarczająco wilgotna, a zimą roślina znajduje 
osłonę od mroźnych wiatrów. Sam daje cień tak 
głęboki, że niechętnie wyrastają pod nim rośliny 
zielne. To zapewne ten fakt dał początek legendom 
o śmiercionośnym cieniu cisa. Grecka nazwa cisa ma 
związek z łukiem i trucizną. Trujące właściwości cisa 
znane były już starożytnym Rzymianom. Uważali oni 
że niebezpiecznie pod nim przebywać. W pismach 
Juliusza Cezara można znaleźć fragment dotyczący 
samobójczej śmierci wodza Eburonów, Katywulkusa, 
który po przegranej bitwie otruł się sokiem cisowym. 
Wyciągu z cisa używano do zatruwania strzał. 
Drzewo to miało duże znaczenie w wierzeniach 
Celtów i Germanów. Uważali oni, że cis chroni 
przed śmiercią i demonami. Z cisowego drewna 
wykonywano pogańskie dewocjonalia. Pozostałości 

Trujące nasiona cisa otacza jadalna, czerwona osnówka
FoT. r. m. KosiŃscY

czerwonobrązowa kora starych drzew łuszczy się podobnie jak  
u platana
FoT. a. nowaK-DaŃDa

męskie kwiaty cisa rozwijają się wczesną wiosną
FoT. r. m. KosiŃscY
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Kowaliki odrzucają osnówki, a zjadają nasiona. z kolei kosy trawią osnówki – jedyną nietoksyczną dla człowieka część cisa, natomiast nieuszkodzone 
nasiona są wydalane z kałem. oba te gatunki ptaków przyczyniają się do rozsiewania cisa.
FoT. c. KorKosz

działanie taksyny i pokrewnych związków 
wykorzystuje się w chemioterapii nowotworów. 
Leki przeciwnowotworowe z cisa czynią podobno 
guzy bardziej podatnymi na promieniowanie. 
Przeciwnowotworowe składniki cisa są trudne do 
syntezy, stąd duże zapotrzebowanie na surowiec 
naturalny i nowe zagrożenie dla wszystkich 
gatunków z tego rodzaju. Jednak i tu pojawia się 
światełko w tunelu – zamiast wydobywać lek z kory, 
niszcząc całe drzewo można go wyekstrahować  
z igieł. O leczniczym działaniu cisa w chorobach  
serca pisał już perski uczony i medyk Avicenna  
w roku 1021! 

Cis jest według literatury szczególnie trujący dla 
koni. Dzikie zwierzęta zgryzają i spałują cisy w całym 
ich zasięgu. Zgryzanie mocno ogranicza ich wzrost 
– pewien 18 centymetrowej  wysokości okaz miał 
55 lat! O upodobaniu kopytnych do tego gatunku 
przekonałem się  jednej z ostatnich zim, kiedy 
to sarna odwiedzająca zimą ogród mojej mamy 
doszczętnie objadła wszystkie cztery posadzone 
przeze mnie drzewka. Na Kaukazie żubry potrafią 
całkowicie ogryźć korę, doprowadzając do śmierci 
drzewa. Nasiona cisa są także pokarmem gryzoni. 
Opadłe na ziemię osnówki zjadają też lisy i borsuki. 
Niewiele owadów i roztoczy napada na to drzewo, 
jednak zwłaszcza przy nieprzepuszczalnej glebie lub 
podtopieniu – pada ono ofiarą choroby grzybowej.

woJciecH aDamowsKi
Białowieska stacja geobotaniczna Uw

wiary w magiczną rolę cisa znaleźć można w 
obrzędach ludowych: na Podhalu gałązki tego 
drzewa wplatano do palm wielkanocnych. Warto 
wiedzieć, że „cisawy” z legionowej piosenki – to 
staropolskie określenie końskiej maści, czerwonawej 
jak drewno cisa, z brązową grzywą i ogonem, później 
dopiero zastąpione zapożyczonym z angielskiego 
określeniem kasztanowaty (chestnut). 

Jedna z germańskich run oznacza właśnie to drzewo. 
Z cisem, a zwłaszcza jego najbardziej okazałymi 
osobnikami związanych jest wiele legend. Jedna  
z nich mówi, że Poncjusz Piłat urodził się w Fortilngall 
w Szkocji jako nieślubne dziecko rzymskiego posła 
i bawił się w cieniu tamtejszego ogromnego cisa. 
To oczywiście tylko legenda – Rzymianie wkroczyli 
na Wyspy Brytyjskie już po urodzeniu się Poncjusza, 
a najdalszy zasięg ich panowania został osiągnięty 
dobre dwa wieki później. Wydaje się, że Celtowie 
specjalnie sadzili cisy, a ich rozpowszechnienie 
na kościelnych dziedzińcach w Wielkiej Brytanii 
wynika przynajmniej częściowo z przejęcia dawnych 
pogańskich miejsc kultu przez chrześcijańskich 
misjonarzy. 

W rzeczywistości cis nie jest aż tak groźny, jak uważali 
Rzymianie, choć nie należy go zjadać – cała roślina  
(z wyjątkiem słodkiej, czerwonej osnówki otaczającej 
nasiona) jest trująca. Alkaloid taksyna, trujący 
składnik cisa, powoduje zaburzenia pracy serca oraz 
porażenie ośrodka oddechowego, stąd zatrucia 
mogą być śmiertelne. Morderca w powieści Agaty 
Christie „Kieszeń pełna żyta” używa taksyny do swych 
niecnych celów. Hamujące podziały komórkowe 

cisY ŚniŁeŚ?
Jako drzewo w symbolice 
sennej ma dość kontrower-
syjny przekaz, gdyż z jednej 
strony cis jest symbolem 
długiego życia poddanego 
wielu zmiennym wpływom, 
jako zimozielone drzewo  
w wierzeniach było używane 
do odpędzania złych duchów. 
W starożytnej alchemii cis 
był używany jako składnik 
eliksirów używanych na 
odczynianie uroków.  
W swoim pozytywnym 
aspekcie cis wypromienio-
wuje energię najmocniej 
późnym wieczorem i we 
wczesnych godzinach ran-
nych, jest rzadkim drzewem, 
ale bezcennym, wprowadza 
spokój do naszego ciała i du-
szy, wzmacnia nasze poczucie 
przynależności do natury, 
uspokaja i wycisza. Niestety 
z cisem trzeba uważać, bo 
może rosnąć na szkodliwym 
cieku wodnym  
i wtedy będzie promieniował 
szkodliwą energią. W swoim 
niszczycielskim aspekcie cis 
jest symbolem śmierci  
i żałoby, ponieważ jego igły 
i nasiona są trujące. Warto 
oddychać pełna piersią  
w cieniu cisów, medytować  
i kontemplować.

Stać pod – ktoś zwróci się do 
Ciebie z prośbą o pomoc.
Leżeć pod nim – zapowiedź 
choroby i związanych z tym 
zmartwień.
Siedzieć pod cisem – pa-
miętaj o tym, że koleje losu 
bywają bardzo zmienne.
Podziwiać go – zapowiedź 
kłótni i sporów z dalekimi 
krewnymi.
Patrzeć na stare drzewo 
– wróży długie życie.
Alejka pełna cisów – Twoja 
dobra passa będzie utrzymy-
wała się przez długi czas.
ŹRÓDŁO: SeNNIk-mISTyCZNy.PL

rUna eiHwaz
symbolizuje cis oraz wyko-
nany z niego łuk. Sadzony 
kiedyś przy grobach cis 
przypomina o śmierci, ale nie 
należy się tej runy obawiać. 
We wróżbie oznacza bowiem 
długowieczność. To magiczna 
runa ochronna, która zapo-
wiada dobry okres w życiu. 
Skutecznie izoluje przed 
zakusami wszelkich energe-
tycznych wampirów, chroni 
przed intrygami i plotkami 
zawistnych wrogów, zdradą 
ukochanego. Daje też wgląd 
we własną podświadomość. 
medytując jej znaczenia ot-
wieramy się na świat intuicji, 
synchroniczności zdarzeń.
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