
1 
 

Dr hab. Tomasz Durak, prof. UR 
Instytut Biologii i Biotechnologii 
Uniwersytet Rzeszowski 
al. T. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów 
Email: tdurak@ur.edu.pl 
 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Marcina Widlaka 

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

 

Wstęp 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska pana mgr inż. Marcina Widlaka została 

wykonana w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja 

w Krakowie pod kierunkiem dr hab. inż. Jana Bodziarczyka, prof. URK. 

Tematyka, której poświęcono rozprawę doktorska obejmuje zagadnienia dotyczące biologii  

i ekologii chronionego (ochrona częściowa) na terenie Polski gatunku drzewa Taxus baccata 

(L.). W Polsce gatunek ten osiąga wschodnią granicę występowania, zajmując nieliczne 

stanowiska o charakterze wyspowym, związane z siedliskami leśnymi. Pomimo długiej historii 

ochrony tego gatunku na ziemiach polskich, sięgających czasów króla Władysława II Jagiełły, 

ciągle brakuje rzetelnych informacji na temat procesów odnowieniowych zachodzących w 

polskich populacjach cisa, które w wielu przypadkach mają charakter czysto opisowy. Dlatego 

uważam, że podjęcie przez Doktoranta szeroko zakrojonych badań poświęconych odnawianiu 

się cisa w polskiej części Karpat jest niezwykle cenną inicjatywą, która powinna istotnie 

poszerzyć zakres naszej wiedzy na temat biologii tego gatunku, co przyczyni się również do 

opracowania skuteczniejszych metod jego ochrony.  

  

Ocena strony redakcyjnej rozprawy 

Rozprawa doktorska liczy 364 strony, co powoduje, że w porównaniu do przeciętnie 

spotykanej objętości tego typu prac jest bardzo obszerna. W dużej mierze, na objętość wpływa 

zawartość 256 rycin i 38 tabel. Maszynopis ma charakter zwartej monografii i zachowuje 

typowy dla opracowań biologicznych układ treści. W czterostronicowym Wstępie, w oparciu 

o aktualną literaturę, przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat czynników 
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determinujących procesy odnawiania się cisa pospolitego, ze szczególnym uwzględnieniem 

tych czynników, które te procesy utrudniają. W części końcowej zarysowano cel badań, który 

w sposób szczegółowy sformułowano w osobnym, trzecim rozdziale. W drugim rozdziale 

przedstawiono charakterystykę cisa. Wśród podanych wiadomości, z punktu widzenia tematu 

rozprawy, szczególnie istotne wydają się takie jak charakterystyka morfologiczna i 

fizjologiczna, warunki występowania, szkodniki i fitopatogeny oraz ewolucyjne aspekty 

przystosowania cisa do rozsiewania. W kolejnym rozdziale sprecyzowano główny cel pracy, 

którym było poznanie naturalnych procesów odnawiania się cisa pospolitego, a w 

szczególności poznanie relacji ilościowych i jakościowych pomiędzy osobnikami dojrzałymi a 

pokoleniem najmłodszym. Ponadto sformułowano pięć celów szczegółowych oraz 4 hipotezy 

badawcze. W czwartym rozdziale, na dziewiętnastu stronach scharakteryzowano teren i 6 

obiektów badań utożsamianych z odrębnymi populacjami cisa. Pięć z tych populacji 

zlokalizowano na obszarze Beskidu Niskiego a jedną na terenie Pogórza Dynowskiego. Obiekty 

badań zostały dobrane prawidłowo, obejmując dobrze wykształcone populacje cisa znajdujące 

się w centrum zasięgu karpackiego. Materiał i metody badań to kolejny, 

dwudziestosześciostronicowy rozdział, w którym przedstawiono sposoby zbierania danych w 

trakcie prac terenowych oraz laboratoryjnych. Rozdział zawiera również opis zastosowanych 

metod analizy danych. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie do analiz struktury 

przestrzennej i dokumentacji wyników oprogramowania ArcGIS, co wpłynęło na jakość 

prowadzonych analiz i przyczyniło się do powstania dokumentacji szczególnie cennej z punktu 

widzenia badań długoterminowych. Niezwykle sprawne posługiwanie się tym programem 

przez doktoranta skutkowało również zamieszczoną w rozprawie bogatą dokumentacją 

wyników w postaci rycin. W szóstym, najobszerniejszym rozdziale rozprawy, na 209 stronach 

przedstawiono uzyskane wyniki. Za pomocą rozdziałów i podrozdziałów, zostały one 

podzielone na wyniki dotyczące liczebności i struktury przestrzennej dojrzałych osobników 

cisa pospolitego; zróżnicowania przestrzennego zagęszczenia nasion cisa; charakterystyki 

warunków występowania odnowienia cisa pospolitego i jego struktury przestrzennej. 

Ciekawych wyników dostarczyła również analiza zagęszczenia odnowień i nasion w kontekście 

odległości od osobników macierzystych. Wyniki badań zostały przedyskutowane w świetle 

postawionych hipotez badawczych na 18 stronach rozdziału Dyskusja wyników, i w 

konsekwencji sformułowano 15 wniosków, które znalazły się w rozdziale Wnioski. Wykaz 

piśmiennictwa uwzględnia aż 407 (nieponumerowanych) pozycji literaturowych i 7 źródeł 
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internetowych, które w odpowiedni sposób zostały dobrane i wykorzystane w tekście 

rozprawy. W końcowej części rozprawy podano osobno spisy rycin, tabel i fotografii oraz 

zestaw 7 fotografii uzupełniających zawartą w tekście rozprawy dokumentację fotograficzną.  

 

Ocena wartości merytorycznej rozprawy 

Oparty na przeglądzie obszernej literatury Wstęp przedstawia aktualny stan wiedzy na 

temat czynników ograniczających procesy odnawiania się cisa pospolitego a tym samym 

przyczyniających się do spadku liczebności populacji tego gatunku. Ważnym uzupełnieniem tej 

wiedzy jest podana w kolejnym rozdziale charakterystyka gatunku. Zgromadzona w ten 

sposób wiedza dała Doktorantowi podstawę do określenia zakresu badań nad słabo 

rozpoznanymi procesami odnowieniowymi cisa w polskich Karpatach oraz sformułowania 

celów i hipotez badawczych. Cel badań został jasno sformułowany. W przypadku hipotez, 

zastanawia mnie sformułowanie pierwszej z nich, w której Doktorant uzasadnia możliwość 

wystąpienia losowego wzorca przestrzennego osobników cisa zoochorycznym 

rozprzestrzenianiem się tego gatunku. Jednak nigdzie we wcześniejszym tekście nie znalazłem 

uzasadnienie takiego stwierdzenia. Ponieważ nasiona cisa rozsiewane są głównie przez ptaki, 

wydaje się, że w takich przypadkach częstym wzorcem rozsiewania nasion powinien być 

wzorzec skupiskowy, co związane jest ze specyficznym behawiorem ptaków. Stąd wynika moja 

prośba do Doktoranta o szersze uzasadnienie związku zoochorii z losowym wzorcem 

przestrzennego rozmieszczenia osobników cisa. 

  Badania były prowadzone w latach 2011 – 2015 w 5 obiektach na terenie Beskidu 

Niskiego (populacje – Maślana Góra, Mogilno, Zamkowa Góra, Padoły i Srebrne) i jednym na 

terenie Pogórza Dynowskiego (populacja – Kretówki – Malinówki). W początkowym etapie 

badań określono lokalizację dorosłych osobników cisa i wyznaczono granice występowania 

każdej z badanych populacji. Stwierdzono w sumie 7755 osobników cisa, a sumaryczną 

powierzchnię populacji oszacowano na 721,2 ha. Dalsze badania prowadzono na 493 

kołowych powierzchniach badawczych o powierzchni 50,24m2. Powierzchnie te 

rozmieszczono w węzłach regularnej siatki kwadratów o boku 100 lub 50 m. Na 

powierzchniach zinwentaryzowano wszystkie siewki i naloty cisa oraz określono panujące tam 

warunki topograficzno-siedliskowe i oszacowano pokrycie warstw roślinności. Ponadto 

zebrano a następnie policzono opadłe nasiona cisa na 493 kołowych subpowierzchniach o 

powierzchni 1m2. Dodatkowo analizowano obfitość nasion pod okapem roślin macierzystych. 
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W tym celu dokonano zbioru nasion na 165 poletkach o średnicy 20 cm rozmieszczonych pod 

wybranymi osobnikami żeńskimi ze wszystkich obiektów badań. Zebrane nasiona podzielono 

na jednoroczne i starsze oraz rozróżniono stopień ich uszkodzenia. Na podstawie uproszczonej 

metody badania kondycji zarodka, dla każdej populacji oceniono stan zdrowotny a tym samym 

zdolność do kiełkowania nasion. Dodatkowo w każdym obiekcie badań prowadzono 

obserwacje zwierząt odżywiających się nasionami. Patrząc na szeroki, kompleksowy zakres 

przeprowadzonych badań terenowych można stwierdzić, że zapewnił on pozyskanie zestawu 

danych, umożliwiających realizację założonych celów pracy oraz weryfikacji hipotez 

badawczych. Prace kameralne polegały na analizie zebranych danych z wykorzystaniem 

oprogramowania ArcGIS oraz analizie statystycznej i matematycznej. Analiza danych została 

przeprowadzona poprawnie. Użyto odpowiednie testy statystyczne, wskaźniki ekologiczne, 

oraz metody obliczeniowe. Ponadto wyniki zostały udokumentowane za pomocą niezwykle 

bogatego zestawu wysokiej jakości rycin. Podsumowując można stwierdzić, że zastosowane 

metody zbioru i analizy danych nie budzą zastrzeżeń.  

 W pracy przedstawiono bardzo szczegółowe wyniki analiz struktury przestrzennej 

dorosłych osobników, uwzględniając zróżnicowanie na osobniki męskie, żeńskie i płonne. 

Niezależnie od zastosowanej metody analizy, w każdym przypadku wykazano skupiskowy 

wzorzec rozmieszczenia osobników. Bardzo obszernie scharakteryzowano również warunki 

występowania odnowienia cisa w polskich Karpatach. W tej części wyników na uwagę 

zasługują zwłaszcza analizy zależności występowania odnowień od stopnia pokrycia warstw 

roślinności leśnej. Analizując naturalne procesy odnawiania się cisa pospolitego w bardzo 

szczegółowy sposób przeanalizowano zróżnicowanie przestrzenne zagęszczenia opadłych 

nasion oraz odnowień cisa dostarczając ważnych informacji na temat biologii i ekologii tego 

gatunku. Zagęszczenie nasion badano pod osobnikami żeńskimi jak i w odległości od nich 

(próby z systematycznie rozmieszczonych poletek) uwzględniając zarówno nasiona jedno 

roczne jak i starsze. Wykazano, że w populacjach karpackich, w centrach produkcji nasion (pod 

okapem osobników żeńskich) większość nasion jest uszkodzona w pierwszej kolejności przez 

gryzonie, a udział nasion nieuszkodzonych i zdrowych nie przekracza 10% w przypadku nasion 

rocznych i maleje z ich wiekiem. Oszacowano również średnią wartość produkcji nasion oraz 

zagęszczenia nasion nieuszkodzonych, wynoszące kolejno 102,4 tysiące i 8,2 tysiąca na 1 ar. 

Ważnym odkryciem było stwierdzenie, że wśród nasion leżących w większej odległości od ich 

źródła pochodzenia, dominującą frakcję stanowiły nasiona zdrowe. Ich zagęszczenie nie 
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przekraczało jednak 70 sztuk na 1 ar. Analiza stanu zarodków nieuszkodzonych nasion 

wykazała ponadto że ponad 80% nasion jednorocznych jest potencjalnie zdolnych do 

kiełkowania. W przypadku nasion starszych zdolność kiełkowania maleje osiągając średnio ok. 

30 %. Wyniki badań dostarczyły ważnych informacji na temat struktury odnowień cisa. 

Stwierdzono w niej, bardzo mały udział procentowy siewek (max. 11%), a w przypadku 

podrostu praktycznie jego brak, co powiązano ze zgryzaniem przez zwierzynę płową. Ponadto 

potwierdzono, że odnowienia cisa najczęściej występują w większej odległości od źródeł 

nasion a odległość ta najczęściej nie przekracza 50 m. Trzeba podkreślić, że zakres 

przeprowadzonych badań i wykonanych analiz i dokumentacji graficznej świadczą o niezwykle 

kompleksowym i skrupulatnym podejściu Doktoranta do realizacji postawionego sobie celu 

pracy, co wymagało dużego nakładu pracy, i przyczyniło się do powstania pierwszego tak 

kompleksowego opracowania na temat odnowień cisa pospolitego w Karpatach.  

 W rozdziale Dyskusja wyników Doktorant w sposób kompetentny konfrontuje 

uzyskane wyniki badań z informacjami z literatury. Moją uwagę zwracają szczególnie te jej 

części, które poświęcone są zagadnieniom związanym z rozsiewaniem nasion, w których 

Doktorant bardzo merytorycznie dyskutuje swoje wyniki nawiązując do teorii ekologicznych, 

zagadnień dotyczących ekologii lasu oraz behawioru ptaków, co świadczy o jego szerokiej 

wiedzy związanej z problematyką przeprowadzonych badań, a nawet wykraczającej poza nią. 

Pracę podsumowują liczne wnioski, które w różny sposób korespondują z opisanymi wynikami 

badań. W kilku przypadkach wymagają one przeredagowania, jednak nie wpływa to na 

wartość merytoryczną pracy.  

 

Mocne i słabe strony rozprawy 

W pierwszym rzędzie podkreślić należy dużą wartość merytoryczną rozprawy. Dotyczy 

to zaprezentowanego w niej kompleksowego podejścia metodycznego do rozwiązania 

istotnego z punktu widzenia zachowania karpackich populacji cisa problemu jego odnawiania 

się. Uwagę zwraca zakres i czasochłonność badań terenowych i prac kameralnych. Mocną 

stroną jest również biegłe wykorzystanie, podczas sporządzania dokumentacji i analiz, 

oprogramowania ArcGIS.  

Doktorant podczas pisania pracy nie ustrzegł się jednak błędów edytorskich. W moim 

odczuciu, niektóre fragmenty tekstu wymagają również bardziej precyzyjnego języka i sposobu 

formułowania myśli. Ponadto w rozdziale Charakterystyka gatunku brakuje mi aktualnych 
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informacji na temat produkcji i rozprzestrzeniania nasion, oraz strategii życiowej cisa. We 

wspomnianym powyżej zakresie moje uwagi dotyczą przede wszystkim następujących 4 

kwestii. 

W opisie metod badań terenowych Doktorant podaje, że w pierwszym etapie badań (2011-

2012) zinwentaryzowano osobniki dorosłe w badanych populacjach. Następnie 

przeprowadzono pomiary odnowień oraz pobrano próby opadłych nasion. Brakuje jednak 

opisu jak wyglądał zbiór tych danych w czasie i przestrzeni. Stąd też wynika moje pytanie: czy 

każdy obiekt badań był badany kompleksowo w ciągu np. jednego lub dwóch lat, czy raczej w 

ciągu całego terminu badań, a uszczegóławiając, czy dążono do zebrania jednego typu danych 

ze wszystkich obiektów w tym samym czasie. Chciałbym, aby Doktorant wyjaśnił czy a jeśli tak 

to w jaki sposób przyjęty sposób zbioru danych mógł wpłynąć na uzyskane wyniki. 

 

Precyzyjniejszego opisu wymagają wyniki testów zastosowanych do wykazania zależności 

badanych cech od pokrycia poszczególnych warstw leśnych (test Kruskala-Wallisa z testem 

porównań wielokrotnych). Np. tekst na stronie 190 sugeruje, że wynik testu świadczy o 

istnieniu różnic pomiędzy wartością zagęszczenia odnowienia a pokryciem drzewostanu. 

Jednak poprawniej należało by stwierdzić, że istnieją różnice pomiędzy zagęszczeniem 

odnowień w różnych kategoriach pokrycia drzewostanu; w szczególności zagęszczenia 

odnowień w I kategorii różniły się od zagęszczeń odnowień w III i IV kategorii pokrycia 

drzewostanu (co wynika z tabeli 23). 

 

Przedstawione Wnioski są bardzo rozbudowane pod względem treści i pełnią rolę 

brakującego, zwłaszcza w tak obszernym opracowaniu, podsumowania. Podczas 

przygotowywania pracy do druku powinny być sformułowane znacznie zwięźlej. A cześć 

Wniosku 11 dotyczącego wpływu jeżyny gruczołowatej na rozwój nalotu cisa powinna być 

poparta danymi zamieszczonymi w rozdziale Wyniki.  

 

W tekście spotyka się mylne użycie pojęć czy przyjętych terminów np. w rozdziale Analiza 

odnowienia (str. 80) mówiąc o wskaźniku dominacji Simpsona zastosowano zamiennie pojęcie 

wskaźnika bogactwa gatunkowego według Simpsona.  
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