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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Widlaka pt. „Procesy odnowieniowe cisa 

pospolitego Taxus baccata (L.) w polskiej części Karpat” wykonanej w Katedrze 

Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja 

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

 

Pomimo tego, że cis pospolity Taxus baccata (L.) był od wielu dziesięcioleci obiektem badań 

naukowych w Karpatach, to do chili obecnej brakowało jednak szczegółów odnoszących się do najbardziej 

ciekawych ale też trudnych do wyjaśnienia zagadnień, związanych z przyczynami rzadkości występowania 

gatunku oraz jego relacji z innymi konkurencyjnymi gatunkami roślin. Szczególny niedosyt budził brak 

wiedzy na temat odnawiania się cisa pospolitego, struktury i przeżywalności stadiów rozwojowych oraz relacji 

między nimi. Wiedza na temat procesów demograficznych, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, pochodziła 

tylko z bardzo ogólnych obserwacji i nie była oparta na danych ilościowych. Tak więc w pełni uzasadnione 

jest podjęcie badań mających na celu poznanie procesów odnawiania się cisa pospolitego w polskiej części 

Karpat. W niniejszej pracy skoncentrowano się na poszukiwaniu zależności pomiędzy liczbą opadających 

nasion cisa a liczbą odnowienia, czyli kiełkowaniem oraz pojawieniem się najmłodszych stadiów 

rozwojowych. Głównym celem podjętych badań było zatem zbadanie rzeczywistej skuteczności rozsiewania 

się cisa, uwzględniając czynniki ograniczające i hamujące ten proces.  

Przedstawiona do recenzji praca ma nie tylko charakter naukowy dzięki poszerzeniu wiedzy z zakresu ekologii 

tego rzadkiego gatunku drzewa ale również aplikacyjny ponieważ uzyskane wyniki badań mogą przyczynić 

się do lepszej jego ochrony.  

Jako teren badań wybrano główny region występowania cisa pospolitego w polskiej części Karpat, którym jest 

Beskid Niski i przylegający do niego fragment Pogórza Dynowskiego. Aby zrealizować cele pracy Autor 

posłużył się zróżnicowanymi metodami badawczymi, w badaniach terenowych realizowanych w latach 2011-

2015, dotyczącymi: nie tylko wyszukiwania i oznaczania osobników cisa, wyznaczania stałych 

powierzchni badawczych, pomiarów nalotów na kołowych powierzchniach próbnych, oceny pokrycia warstw 

 

 

 



 

 

 

 

roślinności, sposobu i zakresu zbioru nasion oraz ich kwalifikacji ale także obserwacji zwierząt odżywiających 

się nasionami. Równie zróżnicowana była metodyka analiz statystycznych oraz kartograficznych. 

Zastosowana, właściwie dobrana metodyka badań terenowych i kameralnych pozwoliła uzyskać wiarygodne 

i w pełni uzasadnione wyniki badań, które były podstawą sprecyzowania wniosków, spośród których 

szczególnie cenne dla poznania ekologii cisa pospolitego jest: 

 udokumentowanie skupiskowego rozmieszczenia osobników w każdej z badanych populacji cisa, co 

jest zjawiskiem rzadko spotykanym wśród rodzimych gatunków drzew, które najczęściej wykazują 

losowe rozmieszczenie i co jest prawdopodobnie odzwierciedleniem warunków mikrosiedliskowych 

i konkurencji międzygatunkowej oraz wewnątrzgatunkowej; 

 wykazanie konsekwencji skupiskowego rozmieszczenia osobników dojrzałych, a zwłaszcza 

obradzających osobników żeńskich, którą jest zmienność przestrzenna zagęszczenia nasion, 

przejawiająca się  największą obfitością w zasięgu rzutu koron osobników żeńskich, spadająca 

gwałtownie poza ich zasięgiem; wysokie zagęszczenie nasion cisa pod okapem osobników żeńskich, 

nie przekłada się jednak na obfitość i stan odnowienia oraz jego potencjał; najczęściej odnowienie 

pojawia się nie bezpośrednio pod koronami osobników macierzystych, jak mogą na to wskazywać 

zdeponowane tam nasiona, a między 41 a 127 m od osobników dojrzałych; 

 wykazanie, że wysokie zagęszczenie i obfitość nasion cisa w zasięgu osobników dojrzałych wpływa 

na koncentrację w takich miejscach zwierząt zarówno niszczących jak i rozsiewających nasiona, 

znaczna część nasion zostaje zniszczona przed osiągnięciem dojrzałości, co prowadzi do zmniejszenia 

wydajności obradzania; czynnikiem, który dodatkowo wpływa na nasilenie niszczenia nasion jest 

rozciągnięcie ich dojrzewania w czasie, które trwa od końca czerwca aż do nadejścia pierwszych 

mrozów, zweryfikowano dotychczasowe poglądy Bugały (1975), wg których czas dojrzewania cisa 

przypada na okres od września do października; 

 udowodnienie, że cis pospolity, pomimo iż jest wyjątkowo cieniowytrzymałym gatunkiem 

i tolerancyjnym w stosunku do warunków świetlnych, to preferuje jednak miejsca lukowate bądź 

fragmenty o luźniejszym zwarciu koron drzew; odnowienie cisa najczęściej przywiązane jest do 

zwarcia drzewostanu w zakresie 70 – 100%, natomiast brak zależności w odniesieniu do zwarcia 

warstwy podrostu i podszytu oraz pokrycia warstwy runa;  

 wykazanie, że głównym czynnikiem ograniczającym rozwój nalotów cisa są duże ssaki roślinożerne 

z rodziny jeleniowatych (Cervidae), których presja skutecznie hamuje rozwój młodego pokolenia, 

uszkadzając nawet do 100% jego osobników; 

 potwierdzenie, że rezerwaty przyrody spełniają ważną rolę w ochronie populacji cisa pospolitego, 

jednak w niektórych obiektach    należy  podjąć  zabiegi z  zakresu  ochrony  czynnej  polegające  na 

 

 

 

 



 

 

 

rozluźnieniu zwarcia drzewostanu lub uwolnieniu niektórych cisów od bardziej konkurencyjnych 

gatunków liściastych, takich jak: grab pospolity, buk zwyczajny czy leszczyna.  

Przedstawiona do oceny monografia jest obszernym opracowaniem liczącym aż 364 strony obejmujących 

oprócz tekstu: 38 zestawień tabelarycznych, 256 rycin graficznie przedstawiających opisywane w pracy 

zjawiska i wyniki badań oraz 18 fotografii, w opisie części z nich uwzględniono datę wykonania, dzięki 

czemu stanowią one cenny materiał dokumentacyjny. Jest ona napisana bardzo staranie, poprawnie pod 

względem językowym i stylistycznym. Tekst rozprawy, poprzedzony szczegółowym spisem treści 

podzielony został na 8 głównych rozdziałów oraz podrozdziały pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu, co 

czyni pracę bardzo uporządkowaną i ułatwia szybkie dotarcie do interesujących czytelnika informacji. Na 

końcu rozprawy Autor zamieścił wykaz cytowanej literatury obejmujący aż 407 pozycji, spośród których 

zdecydowana większość to artykuły anglojęzyczne. Literatura w pracy zasadniczo cytowana jest 

poprawnie za wyjątkiem str. 16 i 18, gdzie nie zachowano chronologii cytowanych pozycji (Ahmadi i in. 

2020; Pisek i in. 1967), (Szeszycki 2013; Zachara i Lukaszewicz 2002). Brak w wykazie literatury 

cytowanego w tekście pracy Planu ochrony rezerwatu  „Cisy w Mogilnie” z 1995 roku, Planu ochrony 

rezerwatu „Kretówki” z 1998 roku czy publikacji Gołębiewska 2005. 

Podział treści pracy na rozdziały i podrozdziały jest w pełni uzasadniony. Bardzo interesująco został 

napisany rozdział opisujący ogólną charakterystykę cisa pospolitego oraz rozdział dotyczący dyskusji 

uzyskanych wyników badań. W rozdziałach tych zacytowano najnowszą literaturę światową na temat cisa 

pospolitego. Uzupełniono w ten sposób nieaktualne już niekiedy informacje na temat cisa pospolitego 

opublikowane w popularnej w Polsce monografii Bugały (1975). Tak więc ta część pracy zasługuje na 

opublikowanie w formie monografii popularnonaukowej - podsumowującej i uzupełniającej wiedzę na 

temat tego rzadkiego oraz podlegającego ochronie prawnej w Polsce gatunku.  

Pewien niedosyt budzi natomiast rozdział dotyczący charakterystyki terenu i obiektu badań. Autor 

wspomina, że powierzchnie badawcze zostały wyznaczone w trzech rezerwatach przyrody: „Cisy 

w Mogilnie”,  „Cisy w Malinówce” oraz w rezerwacie „Kretówki” nie podając informacji na temat 

rodzajów tych rezerwatów ich klasyfikacji do typu i podtypu za względu na przedmiot ochrony oraz 

główny typ ekosystemu. Brak również informacji na czym polegała dotychczasowa ochrona w tych 

rezerwatach, za wyjątkiem rezerwatu „Cisy w Mogilnie”, w przypadku którego podano informacje z Planu 

ochrony rezerwatu z 1995 roku oraz informacje dotyczące aktualnego stanu rezerwatu bez podania źródła 

ich pozyskania.  

Dlatego też na publicznej obronie pracy doktorskiej oczekuję odpowiedzi na następujące pytania: 

 czy znana jest klasyfikacja rezerwatów przyrody, w których prowadzono badania nad procesami 

odnowieniowymi cisa pospolitego, jeżeli nie - to jak taka kwalifikacja powinna wg Autora 

wyglądać mając na uwadze potrzebę ochrony populacji cisa na ich terenie ? 

 

 

 

 




