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1. Sylwetka habilitanta 

Dr inż. Grzegorz Maciorowski ukończył leśnictwo w 1993 r. na Wydziale Leśnym Akademii 

Rolniczej w Poznaniu. Już jako uczeń Technikum Leśnego w Białowieży i później w czasie 

studiów rozwijał swoje zainteresowania oraz działalność związaną z ptakami i ich ochroną. Od 

tego czasu jednym z głównych nurtów jego zainteresowań były ptaki szponiaste, a w 

szczególności orliki. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową w Lasach Państwowych. 

Po dwóch latach rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zootechnicznym Akademii 

Rolniczej w Poznaniu. Na tej samej uczelni w Katedrze Zoologii w roku 1997 podjął pracę jako 

asystent, a następnie cztery lata później obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem 

prof. dr hab. Andrzeja Bereszyńskiego zatytułowaną: Ekologia lęgowa ptaków drapieżnych 

(Jastrzębiowe Accipitriformes, Sokołowe Falconiformes) w Wielkopolsce Zachodniej. Obecnie 

pracuje w Zakładzie Zoologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 Dr inż. Grzegorz Maciorowski od początku swojej działalności naukowej był 

wyraźnie ukierunkowany i skupiał się na różnorodnych problemach badawczych związanych z 

ptakami, w szczególności zaś swoją uwagę poświęcił biologii, ekologii i ochronie ptaków 

szponiastych.  

 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Na osiągnięcie naukowe przedstawione przez Dr. inż. Grzegorza Maciorowskiego składa się 

cykl ośmiu publikacji, które ukazały się w latach 2014-2015. Publikacje te są tematycznie 

ściśle powiązane i opatrzone wspólnym tytułem: Rola ekosystemów leśnych i otwartych 

obszarów bagiennych w zachowaniu populacji orlika grubodziobego Clanga clanga w Polsce. 

Trzy z tych prac zostały opublikowane w anglojęzycznych czasopismach o obiegu 
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międzynarodowym, indeksowanych przez Science Citation Index (Bird Conservation 

International, Bird Study i Acta Ornitologica). Pięć pozostałych to rozdziały w książce 

napisanej w języku polskim pt.: Orlik grubodzioby – ginący orzeł z bagien. Czasopisma,  

w których zostały opublikowane prace wchodzące w skład osiągnięcia są w szerokim obiegu 

naukowym, a ich wskaźnik cytowań (IF) waha się od 0,75 do 1,55. Publikacje przedstawione 

do oceny – poza jedną książkową – są wieloautorskie, jednak w każdej z nich Dr inż. 

Maciorowski jest pierwszym autorem, a jego udział w ich przygotowaniu został określony  

w przedziale od 70 do 80%.  

Tematyka cyklu publikacji jest jednolita i dotyczy biologii oraz ochrony rzadkiego w 

Polsce gatunku ptaka szponiastego – orlika grubodziobego. Wątpliwości budzi strona formalna 

i nieścisłości w przedstawionym autoreferacie. W przypadku pracy opublikowanej w Bird 

Conservation International podano dane bibliograficzne dotyczące wersji wydrukowanej, 

jednak rok publikacji dotyczy wersji on line. Znacznie poważniejsze błędy wiążą się  

z publikacją w Bird Study. Habilitant w autoreferacie podaje inny tytuł artykułu niż ten, który 

ukazał się drukiem w czasopiśmie. Błędnie podane są również dane bibliograficzne dotyczące 

tej publikacji.  

Pierwsza praca pt.: Habitat alternation enables hybridisation between Lesser Spotted and 

Greater Spotted Eagles in north-east Poland dotyczy problemu hybrydyzacji  

i pokrywania się terytoriów orlików w Kotlinie Biebrzańskiej. Na podstawie danych zebranych 

w terenie, narzędzi GIS oraz modelu statystycznego Habilitant wraz ze współautorami wskazał 

na preferencje wobec poszczególnych komponentów środowiska terytoriów orlika 

grubodziobego, krzykliwego i mieszańców. 

W drugiej pracy o prawidłowym tytule: Water regime as a key factor differentiating 

habitats of spotted eagles Aquila clanga and Aquila pomarina in Biebrza Valley (NE Poland) 

Habilitant oraz współautorzy opisują znaczenie stosunków wodnych w wyborze terytoriów 

przez orliki grubodziobe oraz możliwości hybrydyzacji z orlikiem krzykliwym. Podobnie jak  

w poprzedniej pracy wnioski wyciągnięto na podstawie danych zebranych w terenie oraz  

w oparciu o model statystyczny. 

Trzecia publikacja pt.: Hybridization dynamics between the Greater Spotted Eagles Aquila 

clanga and Lesser Spotted Eagles Aquila pomarina in the Biebrza River Valley (NE Poland) 

ponownie dotyczy problemu hybrydyzacji między orlikiem grubodziobym  

i krzykliwym na terenie Kotliny Biebrzańskiej. Materiałem badawczym były zarówno dane 

behawioralne, morfologiczne, jak i genetyczne. Dały one podstawę do określenia poziomu 
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zjawiska i wysunięcia wniosków związanych z utrzymaniem i ochroną populacji orlika 

grubodziobego. 

Pozostałe pięć pozycji wchodzących w skład zbioru to obszerne, liczące łącznie ponad 100 

stron rozdziały w książce pt.: Orlik grubodzioby – ginący orzeł z bagien, której Habilitant jest 

współautorem. Rozdziały te noszą kolejno następujące tytuły: Środowisko bytowania, Biologia 

i ekologia gatunku, Sposoby polowań, Pokarm oraz zagrożenia dla populacji. Podobnie jak 

pozostałe publikacje składające się na cykl, również ta część dotyczy orlika grubodziobego. 

Mają one jednak inny charakter. Przedstawione rozdziały stanowią przede wszystkim opis 

wyników prowadzonych badań, wykorzystują wieloletnie dane zarówno bezpośrednio zebrane 

w terenie, jak i pochodzące z badań telemetrycznych. Co prawda brak jest w tych 

opracowaniach zaawansowanych analiz statystycznych, jednak podają one cenne informacje, 

które mogą być podstawą do dalszych bardziej szczegółowych badań. Ta część osiągnięcia 

dopełnia wcześniejsze publikacje i szczegółowo charakteryzuje różne aspekty biologii orlika 

grubodziobego związane nie tylko z rozrodem, ale również migracją i ochroną tego gatunku. 

Należy podkreślić, że zarówno te rozdziały, jak i cała książka ma duże znaczenie nie tylko 

poznawcze i dokumentacyjne, ale również daje podstawy do wykorzystania jej w praktycznej 

ochronie gatunku i zajmowanych przez niego siedlisk. Książka została napisana językiem 

popularno-naukowym, dlatego też jej treść jest zrozumiała nie tylko dla naukowców,  

ale również dla szerszego grona odbiorców. 

Cały cykl publikacji składający się na osiągnięcie naukowe jest jednolity i spójny 

tematycznie. Obejmuje ciekawe i ważne zagadnienia związane z biologią, ekologią  

i ochroną rzadkiego, ginącego gatunku ptaka szponiastego. Podkreślić należy również nie tylko 

dobry wybór tematyki, ale również obiektu badań. Gwarantowało to możliwość opublikowania 

uzyskanych wyników w renomowanych czasopismach. Publikacje wchodzące w skład 

osiągnięcia opierają się na bogatym materiale zebranym przy udziale specjalistów z różnych 

dziedzin z zastosowaniem specjalistycznych, często zaawansowanych technicznie metod 

terenowych i przeanalizowanym za pomocą różnorakich narzędzi statystycznych. Wskazuje to 

zarówno na umiejętność pracy w zespole, jak i na doświadczenie oraz odpowiedni warsztat 

badawczy Habilitanta.  

Przedstawione do oceny osiągniecie złożone jest z dwóch różnych form wydawniczych 

(artykuły naukowe i rozdziały w książce). Myślę, że znacznie lepsze w odbiorze byłoby 

ujednolicenie i przedłożenie np. tylko zbioru publikacji w czasopismach, powiększonego  

o jedną, dwie pozycje lub całej książki. W obecnej postaci, włączenie artykułów w skład 

osiągnięcia osłabia wagę i ocenę pozostałego dorobku naukowego. 
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Moje wątpliwości budzi również staranność i rzetelność formalnego przedstawienia prac w 

autoreferacie, w szczególności w części dotyczącej trzech artykułów. O ile zrozumiały jest fakt 

pojawienia się błędów związanych z zapisem bibliograficznym – mogły wynikać one z różnych 

dat publikacji internetowej i w postaci papierowej – o tyle trudno zaakceptować podanie w 

autoreferacie innego tytułu artykułu niż ten, jaki ukazał się w wersji elektronicznej  

i wydrukowanej. Wskazuje to na brak dokładności i samodyscypliny, czyli cech bez których 

trudno sobie wyobrazić dojrzałego, samodzielnego naukowca. 

 Stwierdzam, że mimo krytycznych uwag przedstawione przez Dr. inż. Grzegorza 

Maciorowskiego osiągnięcie naukowe stanowi znaczący wkład w wiedzę dotyczącą 

biologii i ochrony ptaków szponiastych – w szczególności orlika grubodziobego i spełnia 

merytorycznie wymagania określone w Art. 17 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym.  

 

3. Ocena dorobku naukowego 

Tematyka dorobku naukowego Dr. inż. Maciorowskiego jest związana z jego głównymi 

zainteresowaniami, czyli biologią i ekologią ptaków szponiastych. Poza wymienionymi 

zagadnieniami publikacje Habilitanta obejmują również genetykę, malakologię, dyspersję, 

pasożytnictwo, drapieżnictwo, faunistykę i ochronę przyrody. Efektem wąskiej specjalizacji 

Dr. inż. Maciorowskiego jest dość spójny i jednolity tematycznie dorobek. Nie jest on bardzo 

liczny i obejmuje łącznie 53 (wraz z osiągnięciem naukowym) oryginalnych prac twórczych 

(opublikowanych w różnych czasopismach naukowych lub jako rozdziały  

w wydawnictwach książkowych). Dorobek ten, co należy podkreślić, został znacznie 

poszerzony po obronie doktoratu. 

Tylko niewielka część prac Habilitanta (4 oraz 3 wchodzące w skład osiągnięcia) została 

opublikowana w czasopismach indeksowanych przez Science Citation Index. Były to, poza 

wymienionymi w ramach osiągnięcia, takie czasopisma jak: Journal of Raptor Research, 

Journal Avian Biology, Biological Journal of the Linnean Society i Turkish Journal of Zoology. 

Są to uznane periodyki w świecie naukowym, od wielu lat będące w szerokim obiegu. 

Wszystkie wskazane prace są wieloautorskie i tylko w jednej z nich Habilitant jest pierwszym 

autorem. 

Poza tym Dr. inż. Maciorowski publikował wyniki swoich badań naukowych w polskich 

czasopismach naukowych takich jak: Nauka Przyroda Technologie, Studia i Materiały 

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Folia Malacologica. Znaczna część prac została 

wydana w ramach materiałów pokonferencyjnych Badania i problemy ochrony orlika 
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grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina. Niestety czasopisma te  

i wydawnictwa trafiają do dość wąskiej rzeszy odbiorców. W dorobku Dr. inż. 

Maciorowskiego tylko nieliczne prace zostały opublikowane w języku angielskim  

w czasopismach międzynarodowych. Również te napisane w języku polskim dotyczą 

czasopism o stosunkowo niewielkim zasięgu i kręgu odbiorców. Brakuje publikacji  

w renomowanych polskich czasopismach przyrodniczych takich jak Ornis Polonica (dawne 

Notatki Ornitologiczne) czy Chrońmy Przyrodę Ojczystą. Wąska specjalizacja i niewielka 

liczba prac o zasięgu międzynarodowym skutkuje małą rozpoznawalnością Dr. inż. 

Maciorowskiego w szerokich kręgach naukowych, czego konsekwencją jest brak recenzji 

wydawniczych w jego dorobku. 

Nieliczne prace opublikowane w czasopismach międzynarodowych nie pozwoliły na 

wysokie wyniki bibliometryczne. Dorobek Habilitanta (wg bazy Science Citation Index) był 

cytowany łącznie jedynie 39 razy, a Index Hirsha wynosi 4. 

Znaczną i ważną część dorobku Dr. inż. Maciorowskiego – poza artykułami 

opublikowanymi w czasopismach naukowych – stanowią książki i rozdziały. Tego typu 

publikacje nie są zwykle uwzględniane w różnego rodzaju indeksach i podsumowaniach, 

jednak napisanie ich i wydanie wymaga ogromnego wysiłku i czasu. Poza tym jest to bardzo 

ważny element, pozostający na długo w obiegu informacji naukowej i służący 

upowszechnianiu wiedzy. 

Ważnym aspektem pracy naukowej jest planowanie, prowadzenie samodzielnie badań, 

pozyskiwanie funduszy na badania oraz kierowanie projektami badawczymi finansowanymi  

z zewnętrznych źródeł. Co istotne, Dr inż. Maciorowski może poszczycić się uzyskaniem 

środków z Narodowego Centrum Nauki i prowadzeniem projektu badawczego pt. Wpływ 

warunków siedliskowych na stan i kondycję populacji kani rudej Milvus milvus. Ponadto był 

koordynatorem innego projektu finansowanego przez LIFE+ pt.: Securing the population of 

Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primary site 

conservation. 

Należy również podkreślić liczne kontakty i współpracę Habilitanta z naukowcami z innych 

krajów. W swoich badaniach wykorzystywał doświadczenie i dzielił się nim z badaczami  

z Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Estonii. Efektem tej współpracy była organizacja 

międzynarodowych warsztatów i konferencji związanych z ochroną ptaków szponiastych. Na 

konferencjach tych Habilitant był nie tylko czynnym uczestnikiem, prezentującym swoje 

wyniki badań, ale przede wszystkim organizatorem samych wydarzeń. Łącznie Dr inż. 

Maciorowski był autorem lub współautorem 27 doniesień konferencyjnych (dotyczy to 



 

 

 

6 

konferencji krajowych, jak i międzynarodowych). Znaczna część tych doniesień wygłoszona 

była w formie referatów. 

Przedstawiona charakterystyka opisuje naukowca, który interesuje się przede wszystkich 

ekologią, biologią i ochroną ptaków szponiastych, a w szczególności orlikiem grubodziobym. 

Ta grupa ptaków nie należy do łatwych obiektów badań i nie cieszy się dużą popularnością 

wśród naukowców. Zebranie wartościowego materiału badawczego wymaga bowiem 

ogromnego wysiłku, zaangażowania i czasu, często wielu lat spędzonych w terenie. Zwykle nie 

pozwala to na przeprowadzenie obecnie cieszących się uznaniem kontrolowanych 

eksperymentów, czy operowanie danymi uzyskanymi na podstawie licznych obserwacji, a tym 

samym na wykonanie skomplikowanych analiz statystycznych. Faktem jest, że trudno 

utorować sobie drogę niszową tematyką do wysoko cytowanych biologicznych czasopism 

naukowych. Cieszy więc, że w ostatnich latach Dr inż. Maciorowski skutecznie podjął takie 

próby i powstały publikacje we współpracy z innymi badaczami – specjalistami z różnych 

dziedzin, w tym również zagranicznymi. Budzi to nadzieję na kolejne, ciekawe prace 

opublikowane w renomowanych czasopismach o szerokim zasięgu międzynarodowym. 

Podsumowując, mimo pewnych uwag związanych ze stroną formalną, liczbą prac o 

zasięgu międzynarodowym i rozpoznawalnością uważam, że Dr inż. Grzegorz 

Maciorowski spełnia kryteria stawiane w procedurach habilitacyjnych dotyczących 

dorobku naukowego. 

 

4. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego 

Dr inż. Grzegorz Maciorowski ma bogaty dorobek dotyczący dydaktyki, edukacji i pracy 

organizacyjnej. Od momentu podjęcia pracy na uczelni prowadził różnorodne zajęcia 

dydaktyczne m. in. na zootechnice, biologii czy ochronie środowiska takie jak: zoologia, 

zoologia z ekologią, faunistyka, kynologia i herpetologia. Swoją rozległą wiedzę przekazywał 

nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale również kierując pracami dyplomowymi. Łącznie 

wypromował imponującą liczbę niemal 100 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. 

Praca dydaktyczna i naukowa Dr. inż. Maciorowskiego została doceniona przez władze uczelni 

i w roku 2011 uhonorowano go Nagrodą Zespołową I-go stopnia Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego. 

Habilitant poświęcił się nie tylko działalności stricte naukowej, dydaktycznej  

i organizacyjnej. Od wielu lat angażuje się w działalność związaną z ogólnie pojętą ochroną 

przyrody. W praktyczny sposób wprowadzał w życie wyniki swoich badań, współpracując  
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z nadleśnictwami, administracją Biebrzańskiego Parku Narodowego i lokalnymi władzami 

samorządowymi. Od ponad dwudziestu lat aktywnie działa w Komitecie Ochrony Orłów. Jest 

również członkiem międzynarodowego towarzystwa World Working Group on Birds of Prey 

and Owls. Efektem omawianej działalności było utworzenie wielu stref ochronnych ptaków 

szponiastych, poprawa siedlisk ich bytowania i podniesienie wiedzy oraz świadomości 

ekologicznej wśród różnych grup społecznych. Poza tym Dr inż. Maciorowski był i jest 

aktywny w różnego rodzaju gremiach doradczych i opiniotwórczych związanych z ochroną 

przyrody. Swoją wiedzą i doświadczeniem służył przy tworzeniu i opracowywaniu różnego 

rodzaju raportów i ekspertyz przyrodniczych. 

Ważnym, acz często niedocenianym aspektem działalności upowszechniającej naukę jest 

jej popularycja. Habilitant opublikował kilka prac o charakterze popularno-naukowym, do 

których można zaliczyć wydawnictwa książkowe. Brał również udział w licznych prelekcjach  

i szkoleniach związanych z ochroną ptaków szponiastych. 

Podsumowując, Drinż. Grzegorz Maciorowski wykazał się bardzo różnorodną  

i bogatą działalnością dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską, zatem spełnia 

kryteria związane z postępowaniem habilitacyjnym. 

 

5. Wnioski końcowe 

Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe, dorobek naukowy, dydaktyczny  

i organizacyjny Dr. inż. Grzegorza Maciorowskiego spełnia wymagania określone  

w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki. W związku z tym wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Leśnego 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego 

nauk leśnych. 

 

 

 

 

         Cezary Mitrus 


