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Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego to jeden z najstarszych i
najcenniejszych rezerwatów w Polsce i Europie. Pierwsze wzmianki o ochronie „uroczyska cisowego”
pochodzą z 1827 r. Oﬁcjalnie stanowisko cisów pospolitych zostało uznane za rezerwat przyrody
Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 18 czerwca 1956 r. Celem ochrony w
rezerwacie jest zachowanie najliczniejszego na niżu Polski stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata.
Wiek najstarszych cisów szacuje się na ponad 500 lat.

5 lipca 2019 r. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Nadleśnictwa
Zamrzenica przeprowadzili oględziny na terenie rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. Wizja terenowa potwierdziła liczne uszkodzenia
okazów cisa pospolitego w wyniku żerowania jeleniowatych, co może prowadzić do obumierania drzew.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach realizacji swoich zadań, podejmuje działania w celu zapewnienia trwałego zachowania chronionych
gatunków, ich siedlisk lub ostoi, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy stanu ochrony ich siedlisk lub ostoi. Jednocześnie do zadań regionalnego
dyrektora ochrony środowiska należy ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz nadzór nad rezerwatami przyrody na zasadach i w zakresie określonym ustawą
o ochronie przyrody.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ramach swoich kompetencji oraz przy współpracy z Nadleśnictwem Zamrzenica, przystąpił do realizacji
zadania, polegającego na zabezpieczeniu drzewostanu cisa pospolitego przed szkodami spowodowanymi przez zwierzęta z rodziny jeleniowatych.
Przyjęty zakres działań obejmuje między innymi wypłaszanie z terenu rezerwatu osobników jeleni oraz wykonanie wygrodzenia części rezerwatu ze stwierdzonymi
uszkodzeniami drzewostanu cisa. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostanie zabezpieczenie ran około 60 sztuk uszkodzonych drzew.
Celem podjętych działań jest ograniczenie skali szkód wyrządzanych przez jeleniowate w drzewostanie cisa pospolitego i poprawa warunków rozwoju gatunku będącego
celem ochrony rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego.
Projekt sﬁnansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
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