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Recenzja rozprawy doktorskiej I'ani mgr El2biety Chomicz, p.t. ,,ZmiennoSi
genetyczna odnowieri naturalnych Swierka ( Picea abies (L.) Karst.) w
zamierajqcychdrzewostanachBeskidu Slqskiego i Zywieckiego. Wykonanana
zlecenie
RadyNaukowejInstytutuBadawczego
LeSnictwa,
SgkocinStary.
RozprawadoktorskaParrimgr El2bietyChorniczdotyczy niewyja6nionego
populacjigenetycznej,
dotqd problemuzachowaniabiologicznej
r62norodno6ci
w pierwszejpopulacjipotornstwa,okre5lonejterminemodnowiei naturalnych
wa2negogatunkudrzewostan6wleSnychw Polscejakim jest Swierkpospolity
( Piceaabies(1.)Karst).Pienwsza
hipotezaroboczasformulowanaprzezAutorkq
zaktada,2e zmiennoii gene,tycznaw obu populacjach,rodzicielskieji potomnej,
wybronych drzewostan6w w Beskidzie Slqskim i Beskidzie Zywieckim, jest
podobno. Wyr62nikiemtyrch drzewostan6wjest pochodzeniewiqzane z
materiatemnasiennympopulacjidrzew pomnikowychz rezerwatu,,Bukowiec"
w okolicy lstebnej,a wiqc, populacjq,kt6rej le$;nicyprzypisujqszczeg6lnq
warto6i hodowlanq.Druga( ale wcale nie mniej waZna) hipotezazakfada,2e
anologiczne podobiefistwo roinoradnoici genetycznej miqdzy populacjami
matecznq i potomnq jest' wta*ciwe takie drzewostanom Swierkowym o
strukturze nie zmienionej p,rzezselekcjq zwiqzanq z dziatalnoiciq gospodarczq
cztowieka. Drzewostantalli yy'ybranow rezerwacie ,, Wyznia Mata tqka,
Wantule"w Tatrach. Wiek wybranychdo badafidrzewostan6ww Beskidach
:
przerzedzenia
t7O, ISOat20lat orazfakt z:nacznego
zwarciakoron przez,jakto
okreSlitaAutorka ,, rozparCdrzewostanu"i obecno6i mfodego pokolenia
5wierk6w,kt6re bez wqtpienia byfy ich potomstwem, umozliwil zebranie
materiatu do szczeg6towych
badar{ laboratoryjnychstruktury molekularnej
DNA z igliwiapobranegolosowoz 50-ciuosobnik6wka2dejpopulacji.Trzecim
zagadnieniembylo p$anie, czy proceszamieroniadrzewostaniw iwierkowych
w drzewostanach pochodzenia ,,istebniafiskiego" wplywat istotnie nq
przekazanie informocji genetyc:znejpomiqdzy pokoleniomi drzewostonu w
zndczqcoinny spos6bnii procesyo charakterzenaturalnym. Pytanie,chocia2
nie wyr6inioneodrqbnqhiF,otezq,
bardzoistotne,bowiem dotyczymo2liwo5ci
skutk6w antropopresjizwiqzanejz gospodarkqle5nq, lub ograniczeniem

zabieg6wochronylasu. W1rb6rdo badariniejakokontrolnych,zr62nicowanego
wiekowo drzewostanu7Q-220letnich drzew i ich potomstwa w Scistym
rezerwacieprzyrodyna wys. 11.70-1350
m tr.p.ffi.,zlokalizowanym
na terenie
( bowiemw bezpodrednim
klimatycznie
r62nymod Bes;kidu,
pasma
sqsiedztwie
96r wysokich)zaktadaltez mo2liwo56przetestowanianie tylko gf6wnych
zato2eri problemowych tematu rozprawy, alle tak2e
dodatkowych
hipotetycznych czynnik6vv dynamiki zmiennro5ci genetycznej miqdzy
pokoleniamidrzew lednyclt.Jak wspomniatem,pochodzeniedrzewostan6w
wybrane do badafi w Berskidach,
bylo podobne ( zwiqzanez populacjq
genetycznq okolic lstebrnej). Drugim czynnikiem podobieristwa tych
w reglu dolnym, byl typ siedliskowy lasu
drzewostan6wzlokalizowarnych
mieszanego,ale r62nif je wiiek i spos6b ochrony Srodowiska.Rezerwat
,,Bukowiec" byf jednocze5nie najstarszy (Srednio !70 lat), drugi byl
drzewostanemnasiennymrv nadle6nictwie
Wisla( L30 lat), a trzeci,120-letni,
tak zwany drzewostangospodarczyzlokalizowanyprzy g6rnej granicy regla
dolnego. Nie wiadomo, natomiiast,czy drzewostanyte zajmowatypodobne
stanowiskowystawy zbocza wzglqdem kierunku stron Swiata. Czwartym,
niejako kontrolnym,jak wrspomnialem,
byt drzewostanr6znowiekowy(70 220-letni)rezerwat Scistyprzynody,,Wantule",w reglu g6rnym, na ternie
TatrzafskiegoParkuNarodowego.Nawet to drobne zr62nicowanie
siedliska,
wieku,statusuochronyi by6 moie wystawyzbocza,dawatododatkowAszanse
zbadaniapoziomuistotno5r:iwlrnik6ww zakresiehipotezroboczych.Autorka
wykorzystatate szansew dyskusjiwynik6wi formutujqcwnioski.
Zmiennodi genetycznq badanych populacji Autorka zbadala poprzez
por6wnanie polimorfizmusekwencji mikrosatelitarnychDNA jqdrowego w
rejonletrzechloci: SpAG2,SPACI|-{8
i SpAGDl,postqpujacSci5le
wedtugzasad
metodyki analiz biochemricznych
opisanych w cytowanej literaturze i
stosowanychw LaboratoriumGenetykiMolekularnej,Instytutu Badawczego
Badaniagenetyc:rne
z wykorzystaniem
marker6wmikrosatelitarnych
LeSnictwa.
populacjikilku gatunk6wdrzew
DNA byty stosowanew badaniachzmiennoSci
le6nychprzezr62nychautor6w.Uwa2aneza markeryselekcyjnieneutralne,to
znaczytakie, kt6rych ekspresjanie podlega istotnym wptywom Srodowiska,
umoZliwiajqidentyfikacjq,obu wariant6w alleli w okreSlonymlocus DNA
realizujesiq wedlugzasad
a sposobich dziedziczenia
organizmudiploidalnego,
genetykimendlowskiej.Poniewia2
w strukturzeDNA satelitarnegoobserwuje

siq zwyklewysokietempo rnutacji(co zwiqkszapoziomzmiennoSci
allelicznej),
markery mikrosatelitarnesE dobrym wskainikiem zmian genetycznychw
sukcesjipokoleniowej,uwzglqdniajqc
zar6wnodryf genetycznyjak i przeplyw
gen6w. Szczeg6lnieten ostatni proces, dziqki znacznym odlegto6ciom
przenoszeniapyfku jest rozpoznawalnyprzy zastosowaniumetody analizy
marker6w mikrosatelitarnych
DNA jqdrowego. Pod tym wzglqdem badania
genetycznezmienno5cipolrulacjiwykorzystujqce
zmienno6iallelicznqchoiby
poziominformacji
tylko 3-ch loci miktosatelitarrnych,
kilkakrotnieprzewy2szajq
w por6wnaniuz badaniemzmienno5ci
izoenzymatycznej.
Trzebaprzyznai,2ete
pracylaboratoryjnejw dziedzinieanaliz
wymagajqcedu2ejuwagi i :rnajomo5ci
strukturyDNA badania,Panimg;rEl2bieta
Chomiczwykonalabardzostarannie.
Poniewa2stronametodyczrra
bada6,zdaniemrecenzenta,nie budzizastrze2efl
jej zastosowania.
nie ma potrzebyreferowaniaszczeg6l6w
Mo2naco najwy2ejz
du2ym uznaniem przyjqcdo wiiadomo5cifakt, 2e w InstytucieBadawczym
zrealizowania badaf por6wnywalnych z
Le6nictwa, istnieje mo2li''rlo6d:
poziomembadafigenetycznych
znanymz literatury
najbardziejwsp6tczesnym
Swiatowej.
genotypowaniaDNA ka2degoz loci
Laboratoryjnebadanialciochemiczne
dostarczyly potrzebnych rJanych do szczeg6towejanalizy por6wnawczej
zmienno6ci struktury genetycznej populacji nodzicielskichi populacji
potomnychorazcategodrzerwostanu.
Ta czqdibadariwymagataobliczeniakilku
kt6nychtechnikqliczeniaAutorka przedstawitaw
wskainik6wstatystycznych,
czq6cimetodycznejrozprarvy.Sq to wskainiki pozwalajqcena: L) zliczenie
wariant6w sekwencji(alleli) zidentyfikowanych
w danym locus, oraz liczbq
przypadku zachowania r6wnowagi Hardy-Weinberga.2l
heterozygotycznoSci
obserwowanej, oczekiwanej i oznaczajqcejpoziom
prawdopodobiefistwa,
2e d'wa losowowybranez populacjiallele bgdEr62ne.
Zr6znicowaniepopulacji rodzicielskieji potomnej w kaZdymdrzewostanie
jako miara
oszacowanoza pomocawsp6lczynnika
utrwalaniazdefiniowanego
teoretycznq w

poziomu dywergencjimiqclzysubpopulacjamigenretycznymi.
Na podstawie
wsp6lczynnika
utrwalaniaAutorkaokre5lifawielko5i przepfywugen6w miqdzy
populacjamirodzicielskqi potomnq. Podobieristwogenetycznemigdzy tymi
populacjami wyra2onezostafowskaf nikiemdystansugenetycznego.

Szczeg6fowezestawienia wynik6w badafi Pani rngr El2bieta Chomicz
przedstawitaw L7-tu Tabrelachi L3-tu diagramachwedtug kolejnoSciich
referowaniadla ka2dejparlr populacjiw badanychdrzewostanach
Piceaabies.
W ka2dymz czterechrozdziat6wczq6cirozprawy,,Wyniki",materialbadawczy
zostat zaprezentowanyw trzech identycznychpodrozdziatach.Sq to: 1)
genetycznej,
Frekwencja
alleli, 2) ParametryzmiennoSci
oraz 3) Podobiefstwo
genetycznei przeptyw gen6w" Zredagowanietej znacznejiloSci materiatu
pomiarowegoz badariwfasnychtylko na 23 stronachmaszynopisu,
o
Swiadczy
zachowaniumo2liwiezwiqzlfego
styluopracowania,
co nale2yzapisaina korzy6i
Autorkirozprawy.
Najwa2niejszym
osiqgniqr:iembadar4Pani mgr El2bietyChomiczjest, nie
budz4ce zastrze2e6,rozwiqzanieproblemu zaprezentowanegow temacie
(chocia2nie oczywistych)zaloilen
rozprawy i w prawidtowo rsformutowanych
teoretycznychhipotezroboczyclh.
W rezultacietych badariwnioskizapisanew
kofcowej czq6cirozprawy ( jest ich 6) odzwierciadlajqrzeczywistypostQp
wiedzy o skali przenoszeniar62norodno6ciinformacji genetycznejmiqdzy
populacjqdrzewdojrzafychi potomstwemw procesieodnowienianaturalnego
wybranejczqSciKarpatPolskich,Podstawowedwa
drzewostan6wSwierkowych
wnioski sq nastqpujqce:1) Bez wzglqdu na stopiefi 2ywotnoSci( stopiefi
trwaloSci naturalnej struktury), w drzewostanrachSwierkowych,nawet
przejawiajqcych
symptomy tak zwanegozamierania,zmiennoSigenetyczna
zostaje zachowanaw samorzutnie powstajqcym pokoleniu potomnym
por6wnywalnych
okre6lanym
terminemodnowienianaturalnego.2) Uzyskanie
wynik6w w badanych dnzewostanachBeskidu Slqskiego,Zywfreckiegoi
rezerwatu w TatrzafiskimParkuNarodowyffi,bez wzglqduna zr62nicowania
wiekowe ( od 70 do 220 lat ), r62nicqpotozenia( od 530 do 1350m n.p.m) i
zwiqzk6wfunkcjonalnychz czfowiekiem,pozwalasqdzi6,2e opisanyzwiqzek
zmienno5ci genetycznej pierwszego pokolenia Swierka z pokoleniem
rodzicielskimmo2e byd spodziiewany
tak2e w innych czq5ciachKarpat, a
zapewnetakze w innych warunkachSrodowiska. 3) Oszacowanypoziom
heterozygotycznoSci
odnow'ienianaturalnegow zamierajqcych
drzewostanach
Swierkowych,to znaczvprawdopodobiefstwo,2e
dwa allelelosowowybranez
populacjibgdasiq r6inii od siebie,( powszechnie
stosowanamiarazmienno5ci
genetycznej)
okazalsiq wysokii nie r62nilsiq od poziomuheterozygotyczno6ci
pokolenia potomnego w rezerwacie Scistym.Okazato siq, 2e poziom

heterozygotyczno5ci
odnourieniaw tak zwanychdnzewosta
nachgospodarczych
jest nawet wy2szy.Autorka sugeruje,2e jednq z przvczyntego wyniku jest
sefekcjaprowadzonaprzez cztowiekaw drodze zabieg6whodowlanych.W
przypadku drzewostanu gospodarczego,,Skrzyczne",gdzie zamieranie
przeptywowigen6w z dalszychokolic m6gt
Swierk6w byto zawarlso\A/ane,
dodatkowo sprzyjai wysoki stopief
przerzedzenia drzewostanu.
Podsumowujqc,radykalnelograniczenieliczebno5cidrzew w Swierczynach
jako zamierajqcew BeskidzieSlqskim i Zywieckim,nie
sklasyfikowanych
powoduje redukcjipoziomuznnienno6ci
genetycznejodnowiefi naturalnych.
Na koniec,4l W rezultasls5\ rychbada6,Pani mgr E. Chomiczwnioskujew
czqScidyskusyjnej,2e olgraniczonydoplyw gen6w z poza populacji w
rezerwacieScistymmo2e przyczyniaisiq do redukcjizmiennodcigenetycznej
wsobnej populacji, mo2e bowiem zachodzii czq6ciej,krzyzowaniemiqdzy
osobnikami spokrewnionymi. W tym wzglqdzie, badania dostarczyty
przezinnychbadaczy,
dodatkowychdanychzebrernych
z kt6rychwyzierawidmo
przezfaworyzowanie
sprzecznodci
miqdzyzaleceniarni
ochronyr62norodnoSci
le6nychScisfychrezerwat6wprzyrody,wzglqdemgospodarkidrzewostanowej
sfu2qcejzaspokojeniu
takie innych potrzeb cztowieka.A wiqc gospodarki,w
kt6rej przecieZ
nie bez racji,propagujesiq odnowieniamateriafempozyskanym
w szk6fkach le6nych jal<o potomstwo wyselekcjonowanychdrzew, lub
drzewostan6wnasiennych,cor znaczy,teoretyczniepopulacji o zawg2onej
16znorod
no6cigenetycznej,
Moim zdaniem, recenzowanarozprawa zastuguie na wvf6znienie ze
wzglqd6w,kt6re przedstatviq
w skr6cieponiZej. W rozdziatach,,Wstep"(24
strony), ,,Dyskusja"(22 strony) i czq6ci rozdziatu,,Material i Metody"
po6wiqconejmetodyce biadaf biochemicznycharaz sposobom opracowafi
wska2nik6wstatystycznych( 6,5 strony), przedstawionyzostal wyjqtkowo
starannie zwiqzek badaf wtasrnychz wynikami i sugestiamizawartymi w
rozlegtejju2 dzi6literaturzeprzedmiotu.Spos6bprzedstawienia
i wykorzystania
waznychdla wfasnychbadafi inrformacjiz tre6ci tych publikacji,Swiadczyo
szczeg6lnie
rzetelnymprzestudiiowaniu
literatury( 269 pozycji,w tym tylko 44
w jqzykupolskim),z wyralnq ffoska o powiqzaniewniosk6wz wynik6w badari
przezinnychautor6w. Ze sposobuw jaki
wtasnychz wiedzqzaprezerntowanE
Pani mgr El2bieta Chomicz przedstawita tq dyskusjg przygotowujqc
uzasadnieniewyboru zadari badawczychi dyskutujqcistotno6i uzyskanych

wynik6w badafiwtasnychwynika,2e kandydatkana stopierinaukowydoktora
osiqgnqtawysoki stopieri poznania nie tylko wsp6lczesnychproblem6w
genetykiw le5nictwie,ale takte umiejqtnoSiwykorzystaniazlo2onychmetod
jakie potrzebnejdla
genetykimolekularnej,
badaf laboratoryjnych
w dziedzinie
przyspieszenia
postqpuwiredzyo strukturzeinformacjigenetycznej
zwiqzanejz
procesamiwzrostu, rozwoju i zachowania2ywotnoScidrzew leSnych.Druga
czq6imojegouzasadnienia
wnioskuo wyr62nienie,
wynikaz faktu znakomitego
(zdaniemrecenzenta)przedstawieniaprzezAutorkq, istoty wynik6w swych
badaf w rozdziale" Dyslkusja".Ma to szczeg6lneznaczenie,bowiem w
opracowaniu6-ciu ,,Wnior;k6w"dwa pierwszezawierajqrzeczywistewnioski
wyja5nienieproblemy zawarte w hipotezach noboczych.Kolejne wnioski
Autorka formufowata bardzo ostro2nie, ograniczajqcsie w zasadziedo
powt6rzeniapodsumowaniawybranychczq5ciwynik6w. Ale, ta ostro2no6i
staje siQ zrozumiala i zastuguje na uznanie dopiero po uwainym
przestudiowaniu treSci rozdziafu ,,Dyskusja". Przyjqcie takiej strategii
formutowania wniosk6w w toku dyskusji pozwolilo, ukazai mo2liwo6i
przedstawieniahipotetycrnych prawidfowo6cidostrzezonychw wynikach
poza ustalonywe wstqpiezakresrozprawy)
wtasnychbadari( wykracziajqcych
na tle problem6wpochodnychr62nychaspekt6wr6inorodno6cibiologicznej,
dziedziczeniacech, przeptywu gen6w, wsobno6ci, frekwencji alleli i
populacjipotomnych.Nie spos6b powt6rzyi w kr6tkiej
heterozygotyczno6ci
recenzji rozprawy,wagi poka2negotadunku informacji zawartegow tych
jest on jednakna tyle powa2nyijasno
niespetna22-chstronachtekstudyskusji,
przedstawiony,2e jego lelkturqmo2na by wykorzystaiw dobrym wyktadzie
jak m6wiq uczeni,dobra praca badawczadaje nie
akademickim,
Poniewa2,
tylko odpowiedi w zakresieracjonalniesformulowanychhipotez roboczych,
ale tak2e daje racjonaltte podstawy do formufowania nowych zadari
badawczych
i rozwojuwiedzy,nale2yuznai, ze taka wfa6niejest recenzowana
rozprawa doktorska Pani El2bietyChomicz.Daje ona bowiem, podstawy
sformufowaniahipotezy, 2e obserwowanezachowaniepoziomu, a nawet
powiqkszeniezmienno5cigenetycznejbadanychloci neutralnychmarker6w
mikrosatelitarnych
w potomstwie drzewostan6wgospodarczych,
odnosi sie
r6wnie2do skalizmienno64loci gen6w (lub raczejkompleks6wtych sekwencji
nukleotyd6w w strukturze Dr{A jqdrowego), kt6re kontrolujq ekspresjq
potencjatu tw6rczego merrystem6wwierzchofkowychi kambium. W ten

spos6b,wyniki zaprezentowane
w recenzowanej
rozprawiemogq,stuiyi jako
przysztych
program6wbadafipofwiqconych
uzasadnienie
poszukiwaniuloci
cechiloSciowych,
tak zwanych
StraitsLoci),kt6remuszA
QTL(ang.Quantitative
poprzedzaiopracowaniepraktycznychsposob6w uruchomieniarezerw
potencjafu
produkcyjnego,
lub mo2liwo6ciwykorzystania
innychfunkcjilas6w.
TreSitej rozprawyz nierwielkq
modyfikacjq,
zasluguje
na opublikowanie
co
prezentujAcym
najmniejw dw6chartykutarch.
Jednym,
wynikibadariwlasnych
i
drugim,przeglqdowym
zavvierajqcym
dyskusjq.
Ponadto warto zastanowiisiq
jak pogodzi6tq formq upowszechnienia
publikacji
wiedzyz konieczno5ciq
wynik6w badari w obcojqzycznych
czasopismach
listy filadelfijskiej,a
jednoczeSnie
w jqzykupolskirn,
w celu udostqpnienia
ich wielu lednikomi
ekologom
w Polsce,
spierajiqcynn
siqo kompetencje
w dziedzinie
ochronylas6w
igospodarki
le6nej
w naszym
Kraju.
Wniosekkoficowy:
przedstawionej
Po uwa2nymprzestudiowaniu
kolejnychrozdziial6w
mi do
rozprawycloktonskiej
zaopiniowania
Pani mgr ElzbietyChomicz,wyrobifem
sobie przekonanie,
ie mam do czynieniaz wyjqtkowosp6jnym, logicznie
powiqzanym
i jasno zredergowanym,
kompletnymraportem o badaniach
z
genetycznej
dziedzinyzmiennoSci
drzewostan6w
w g6rskichekosystemach
leSnych,
wa2nymdla ochronyi hodowlilasu.Ta wysocepozytywnaopinia
dotyczytakie, (i nie tylko) uzasadnienia
hipotezroboczychwynikajqcych
z
rzetelnie przestudiowanej
literatury przedmiotu,ale i
konsekwentnie
programubadariwlasnych.
zrealizowanego,
w zakresie
wybranejmetodologii,
przeds;tawiona
Zdaniemrecenzenta
mi do ocenyrozprawa
spelniaw zupetnodci
wymaganiastawianerozprawomdoktorskimprzezUstawqo Stopniachi
przedstawiam
TytutachNaukowych,
wiqcWysokiejRadzieNaukowejInstytutu
Badawczego
Le6nictwa
w Siqkocinie
Starymwnioseko dopuszczenie
Panimgr
El2biety
Chomicz
do dalszyc;h
etap6wprzewodu
doktorskiego.
TomaszJ. Wodzicki

