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RECENZJA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO ORAZ DOROBKU  
NAUKOWEGO, DYDAKTYCZNEGO I ORGANIZACYJNEGO  

DR. GRZEGORZA MACIOROWSKIEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ  
O UZYSKANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABLITOWANEGO  

W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH W DYSCYPLINIE LEŚNICTWO 
 
 

Pan dr Grzegorz Maciorowski został w roku 1997 zatrudniony na Wydziale 

Hodowli i Biologii Zwierząt, w Zakładzie Zoologii, Instytutu Zoologii w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (wówczas Akademii Rolniczej), na 

stanowisku asystenta. W roku 2001, kiedy zdobył stopień doktora nauk 

rolniczych w zakresie zootechniki zatrudniono go na stanowisku adiunkta. 

 

OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 
Wykonane na podstawie art. 16, ust. 2 z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych 

i tytułach naukowych (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

Do oceny dr. Grzegorza Maciorowskiego przedstawiony został zestaw publikacji 

zatytułowany "Rola ekosystemów leśnych i otwartych obszarów bagiennych 
w zachowaniu populacji orlika grubodziobego Clanga clanga w Polsce". 

Praca ma ogromne znaczenie dla ochrony orlika grubodziobego, którego 

"czyste" genetycznie pary występują w Polsce już tylko w Kotlinie Biebrzańskiej, 

w liczbie zaledwie 10-12 par. Należy niestety przypuszczać, że gatunek ten dla 

naszego kraju nie może już zostać uratowany, ponieważ ciągle wzrasta presja na 

zagospodarowywanie rolnicze Bagien Biebrzańskich i służby (administracja) 

odpowiedzialne za ochronę przyrody nie będą w stanie zapobiec dalszemu 

przekształcaniu środowisk bagiennych Kotliny Biebrzańskiej. Wysiłek naukowy 

włożony w poznanie przyczyn hybrydyzacji naszych dwóch orłów zapisze się 
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jedynie w literaturze naukowej jako przykład dogłębnego, metodycznego 

wyjaśnienia przyczyn zanikania gatunków na krawędzi zasięgu pod wpływem 

nieodpowiedzialnej i w dalszej perspektywie czasu szkodliwej też ekonomicznie 

działalności człowieka dążącego do ekspansji na ocalałe resztki naturalnych 

europejskich bagien. Czas intensywnej eksploatacji rolniczej zmeliorowanych 

bagien jest zawsze ograniczony ze względu na szybki rozkład torfu na 

intensywnie eksploatowanych łąkach i polach. Zamiast prowadzić zrównoważoną 

gospodarkę i postawić na przykład na ekologiczną turystykę, która byłaby 

również gospodarką zrównoważoną, dąży się maksymalizowania zysków  

w krótkim czasie, z oczywistą szkodą dla przyrody i przyszłych pokoleń. 

      Na osiągnięcie naukowe Habilitanta składa się cykl ośmiu prac 

opublikowanych w krótkim czasie - w latach 2013–2015. Przedstawiony jako 

osiągnięcie naukowe zestaw publikacji jest nieco nietypowy. Zwykle jest to albo 

zestaw co najmniej czterech prac opublikowanych w indeksowanych czasopism 

naukowych albo też jest to autorska monografia (książka lub zeszyt w 

specjalnym czasopiśmie publikującym duże monografie). W przypadku dr. 

Maciorowskiego są to trzy artykuły opublikowane w czasopismach naukowych 

(wszystkie z listy A MNiSW o punktacji – 25 - 35) i pięć rozdziałów w monografii 

– książce naukowej. 

 

Celem pierwszej pracy (Maciorowski G., Mirski P. 2013. Habitat alternation 

enables hybridisation between Lesser Spotted and Greater Spotted Eagles in 

north-east Poland. Bird Conservation International, 24: 152-161) było poznanie 

czynników środowiskowych, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo 

powstawania par mieszanych dwóch gatunków orlików. Zgodnie z 

oczekiwaniami, występowanie orlika grubodziobego uwarunkowane było 

występowaniem nieprzekształconych przez człowieka terenów bagiennych 

podczas gdy orlik krzykliwy wyraźnie preferował obszary zmienione przez 

człowieka. W pracy postawiono hipotezę, że pary mieszane powinny 

występować w środowisku pośrednim pomiędzy terenami zmienionymi  
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i niezmienionymi., Autorzy dowodzą, że krzyżowanie się między tymi dwoma 

gatunkami orłów odbywa się w siedliskach zmienionych, które spełniają 

wymagania obu gatunków i na tereny zmienione wchodzi przede wszystkim orlik 

krzykliwy. W ten sposób zostaje przełamana izolacja środowiskowa obu 

gatunków. W pracy starano się wykryć te cechy środowiska, które mogą wpływać 

na zwiększenie prawdopodobieństwa hybrydyzacji między orlikiem 

grubodziobym i krzykliwym. Praca może dostarczyć informacji dla 

opracowywania zadań ochronnych rzadkiego gatunku jakim jest orlik 

grubodzioby, która ma węższe wymagania siedliskowe od orlika krzykliwego. 

Zmiany krajobrazowe, takie jak melioracja bagien i ich wykorzystanie do celów 

rolniczych pozwala liczniejszemu orlikowi krzykliwemu wkraczać do siedlisk, 

które do tej pory były zajęte przez drugi rzadszy gatunek, co stanowi rzeczywiste 

realne zagrożenie dla orlika grubodziobego. 

 

W następnej pracy (Maciorowski G., Mirski P., Kardel I., Stelmaszczyk M., 

Mirosław-Świątek D., Chormański J., Okruszko T. 2014. Water regime as a key 

factor differentiating habitats of crossbreeding spotted eagles. Bird Study 62, 

120-125) wykazano, że poziom wody w czasie wiosennych zalewów na Bagnach 

Biebrzańskich może być kluczowym czynnikiem różnicującym siedliska dwóch 

badanych orlików. Większy gatunek - orlik grubodzioby, wybiera obszary o 

płytszej wodzie w trakcie wiosennej powodzi (ale długo zalane wodą), które są 

jego podstawowym środowiskiem. Takie tereny obfitują w ofiary średniej 

wielkości. Orlik krzykliwy woli zaś zmienione przez człowieka środowisko z 

umiarkowaną wysokością zalewów wiosennych, gdzie poluje na mniejszą 

zdobycz. 

 

W trzeciej pracy (Maciorowski G., Mirski P., Vali U. 2015. Hybridization dynamics 

between the Greater Spotted Eagles Aquila clanga and Lesser Spotted Eagles 

Aquila pomarina in the Biebrza River Valley (NE Poland). Acta Ornithologica 50: 

33-41) wykazano tendencję wzrostową hybrydyzacji orlika grubodziobego i orlika 

krzykliwego. Proporcja lęgów wydających hybrydy zwiększyła się w trakcie 
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badań o ponad 30%. Liczba terytoriów zajętych przez czyste pary orlika 

grubodziobego zmniejszyła się w latach 1996 - 2012 aż o połowę. Ze wzrostem 

liczby par mieszanych związany był spadek czystych par orlika grubodziobego.  

U pierwotnie czystych par orlika grubodziobego w kolejnych latach obserwowano 

częstą wymianę jednego partnera na orlika krzykliwego lub na hybryda. 

Najczęściej zastępowane były dorosłe samce orlika grubodziobego ze względu 

na ich wysoką śmiertelność. Ogółem, zaobserwowano kilkanaście takich 

przypadków, co prowadziło przede wszystkim do hybrydyzacji, ale niekiedy także 

ponownego ustanowienia czystych par Clanga clanga. Przemiany w siedliskach 

preferowanych przez orlika grubodziobego w połączeniu z różnicą w 

śmiertelności samców i samic tego gatunku są jednymi najbardziej możliwych 

przyczyn rosnącego poziomu hybrydyzacji. 

 

Kolejne publikacje to pięć autorskich lub współautorskich rozdziałów w wydanej 

w trzech językach (po polsku, angielsku i rosyjsku) monografii, której zresztą dr. 

Grzegorz Maciorowski jest pierwszym redaktorem: Maciorowski G., Lontkowski 

J., Mizera T. 2014. Orlik grubodzioby - ginący orzeł z bagien [The Spotted Eagle 

- Vanishing Bird of the Marshes]. Unigraf, Poznań).  

Jako elementy ocenianego dzieła Habilitanta włączono następujące rozdziały: 

- Środowisko bytowania 

- Biologia i ekologia gatunku  

- Sposoby polowań 

- Pokarm 

- Zagrożenia dla populacji 

W jednym z pięciu rozdziałów dr Grzegorz Maciorowski jest jedynym autorem,  

a w pozostałych czterech jest zawsze pierwszym z dwóch lub trzech 

współautorów. Udział procentowy we wszystkich pracach współautorskich został 

podany w złożonych dokumentach przez autora i wynosi on 70 do 80 procent. 

 

W pięciu rozdziałach bardzo wszechstronnie opisano wiele aspektów biologii, 

ekologii, zachowań i zagrożeń tego ginącego gatunku jakim jest orlik 
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grubodzioby. Nie sposób tutaj streścić tak różnych zagadnień poruszonych w 

tych pięciu rozdziałach, ale bardzo cenną informacją zawartą w książce jest to,  

iż promowane niskie koszenie łąk (dofinansowywane w ramach dopłat rolno-

środowiskowych), uważane za korzystne dla wielu gatunków, działa na 

niekorzyść orlika grubodziobego. Te zabiegi i intensyfikacja rolnictwa w rejonie  

Bagien Biebrzańskich przyczyniają się do ekspansji orlika krzykliwego do 

biotopów zajmowanego dotychczas przez orlika grubodziobego. Razem z 

orlikiem krzykliwym pojawia się zagrożenie hybrydyzacją międzygatunkową. Jest 

to zjawisko coraz częściej obserwowane - obecnie aż 50% wszystkich rewirów  

z udziałem orlików grubodziobych stanowią pary mieszane. Zdobycie wiedzy na 

temat tego w jaki sposób powstają współczesne zagrożenia dla orlika 

grubodziobego wymagało przestudiowania wielu aspektów jego biologii, ekologii, 

wybiórczości środowiskowej tego gatunku jak również blisko spokrewnionego 

orlika krzykliwego. Dopiero wtedy można było dokonać syntezy całego 

zagadnienia i określić przyczyny narastającego poziomu hybrydyzacji 

prowadzącej do bardzo już prawdopodobnej szybkiej utraty tego gatunku  

w Polsce.  

Uzyskana przez dr. Grzegorza Maciorowskiego wiedza może zostać jednak 

wykorzystana do ochrony obu gatunków orlików w miejscach ich wspólnego 

występowania we Wschodniej Europie, w tym tuż za wschodnimi granicami 

Polski. Dokładne poznanie charakteru preferowanych przez Clanga clanga 

drzewostanów, w których ten gatunek gniazduje, dostarcza merytorycznej wiedzy 

do skuteczniejszej aktywnej jego ochrony przez administrację lasów 

państwowych we współpracy ze służbami ochrony przyrody. Publikacje 

autorstwa dr. Grzegorza Maciorowskiego wnoszą też sporo do ogólnej wiedzy  

na temat skomplikowanych relacji dwóch badanych gatunków na granicy zasięgu 

(introgresji, „rozpływania” się gatunków nielicznych w gatunku licznym czego 

mogą być także przyczyną zmiany w środowisku naturalnym). Może to dać 

podstawy dla ekspertów służb ochrony przyrody przy planowaniu przestrzennym. 

Zagadnienie przełamania barier międzygatunkowych w wyniku przemian 

w środowisku było często opisywane z terenów Ameryki Północnej, gdzie 
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szybkie zasiedlenie kontynentu przez Europejczyków drastycznie zaburzyło 

istniejącą od tysięcy lat równowagę pomiędzy rdzennymi Amerykanami a 

przyrodą. Nadmienić należy, że z pozoru tylko stara literatura ewolucyjna 

opisująca izolację środowiskową i przypadki jej przełamania u blisko 

spokrewnionych gatunków (Mayr 1942, Systematics and the Origin of Species) 

okazała się niezwykle aktualna, gdy człowiek w pogoni za „stałym rozwojem” 

zapomina o szacunku dla przyrody. Dlatego sądzę, że prace dr. Maciorowskiego 

dotyczące przełamania izolacji środowiskowej pomiędzy blisko spokrewnionymi 

sympatrycznymi gatunkami (o czym pisał wspomniany wyżej Ernst Mayr), będą 

w przyszłości często cytowane nie tylko przez specjalistów zajmujących się 

ptakami. Znaczenie tej wiedzy jest bardziej uniwersalne i niesie przestrogę na 

przyszłość. 

Podsumowując, dorobek publikacyjny dr. Grzegorza Maciorowskiego 

zaliczony do osiągnięcia naukowego oceniam za oryginalny, wartościowy 

naukowo i mający również duże znaczenie praktyczne dla celów ochrony 

przyrody. 

 

OCENA POZOSTAŁEGO DOROBKU NAUKOWEGO I WYNIKAJĄCEJ Z 
NIEGO PUNKTACJI I WSKAŹNIKÓW 

Habilitant nie wykazał się wysoką aktywnością publikacyjną w indeksowanych 

czasopismach i jego łączna liczba prac z listy JCR, to łącznie zaledwie siedem 

prac (w tym trzy wykazane jako osiągnięcie). 

Sumaryczny łączny impact factor prac dr. G. Maciorowskiego według listy 

Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania wynosi  

8,473,  (w tym 3,332 dla prac stanowiących osiągnięcie naukowe). Aktualna 

liczba cytowani (bez autocytowań wynosi 42). Indeks Hirscha Habilitanta wynosi 

4 (zgodnie z WoS – All Data Base). Przed doktoratem Habilitant opublikował  

12 prac, a po doktoracie 33 prace, w większości w niepunktowanych zeszytach 

lub materiałach konferencyjnych. Łącznie publikacje te liczą ok. 130 punktów 

(nadmieniam, że prace zawarte w osiągnięciu naukowym miały łącznie 90 

punktów). Na uwagę zasługuje jedna praca opublikowana w Journal of Avian 
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Biology, które miało w roku wydania aż 50 punktów (11 cytowań). Dr G. 

Maciorowski aktualnie zajmuje się też innymi ptakami drapieżnymi i kieruje 

grantem finansowanym przez NCN co mam nadzieję zaowocuje kolejnymi 

wartościowymi publikacjami. 

     Mimo dość skromnego jak na kilkanaście lat pracy badawczej dorobku należy 

jednak zauważyć, że dr Maciorowski w swojej dotychczasowej pracy naukowej 

dużą część wysiłku włożył w badanie orlika grubodziobego, który jest bardzo 

niewdzięcznym i trudnym do badania gatunkiem. Ponadto w Polsce jest to 

gatunek skrajnie nieliczny, przez co trudno zebrać wystarczająco duży 

statystycznie materiał. Schwytanie dorosłych orlików a nawet zaobrączkowanie 

młodych w gnieździe to niezwykle trudne, czasochłonne i wręcz niebezpieczne 

zadanie.  
 

Podsumowując, dorobek publikacyjny dr. Grzegorza Maciorowskiego oceniam 

jako wystarczający i uważam, że jest on efektywnym badaczem, który skupił 

swoją aktywność na trudnym do wykonania zadaniu, przy którym nie należało się 

spodziewać, że zdobędzie szybko duży materiał nadający się do dobrych 

czasopism naukowych. Pozytywny aspekt tego wyboru jest taki, że dzięki temu 

może się uda uratować przed wyginięciem we Wschodniej Europie gatunek, 

który do pewnego stopnia jest ikoną pierwotnych bagien pokrywających niegdyś 

znaczne obszary Europy. 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, STAŻE, UDZIAŁ W KOFERENCJACH 

Jak wynika z analizy dorobku Habilitanta, wszystkie najbardziej wartościowe 

publikacje są oparte na wieloletniej szerokiej międzynarodowej współpracy przy 

badaniu ekologii i biologii orlika grubodziobego. Dr. Maciorowski występował z 

referatami na kilku międzynarodowych konferencjach za granicą Polski  i w wielu 

organizowanych w Polsce (też często międzynarodowych) poświęconym ptakom 

drapieżnym, które odbywały się na terenie Polski. 
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DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I W DZIEDZINIE OCHRONY 
PRZYRODY 

Dr Grzegorz Maciorowski jest szczególnie zaangażowany w aktywną ochronę 

ptaków, w tym w sporządzanie dokumentacji występowania poszczególnych 

gatunków i wdrożenie ponad 100 stref ochronnych wokół gniazd najrzadszych 

ptaków leśnych (kani rudej i czarnej, rybołowa, puchacza, bielika i bociana 

czarnego). 

 

PROJEKTY BADAWCZE 

Od 2010 do 2014 roku dr G. Maciorowski był koordynatorem naukowym projektu 

LIFE+ pt.: “Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the 

National Action Plan and primary site conservation”. Aktualnie (2013 – 2016) jest 

kierownikiem projektu finansowanego przez NCN "Wpływ warunków 

siedliskowych na stan i kondycję populacji kani rudej Milvus milvus" (OPUS 

4/2013). 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA, DYDAKTYCZNA I NAGRODY 

Dr Grzegorz Maciorowski przygotowywał i prowadził autorskie zajęcia 

laboratoryjne oraz terenowe z wielu przedmiotów. Były to zajęcia ze studentami 

kierunków Biologii, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji oraz Zootechniki. 

Wśród  

13 prowadzonych przez niego przedmiotów w ośmiu był głównym prowadzącym,  

np. Zoologia, Zoologia z ekologią, Faunistyka, Ochrona i restytucja ginących 

gatunków zwierząt, Fauna obszarów chronionych, Kynologia, Herpetologia oraz 

Zoogeografia. Długa lista prowadzonych przedmiotów i promotorstwo ponad 70 

prac magisterskich i 25 inżynierskich świadczy nie tylko o pracowitości ale też 

nadmiernym obciążeniu Habilitanta obowiązkami dydaktycznymi, co niewątpliwie 

pozostawiało mu niewiele czasu na opracowywanie i publikowanie prac 

naukowych. Habilitant jest członkiem World Working Group on Birds of Prey and 

Owls oraz Komitetu Ochrony Orłów. W roku 2011 otrzymał nagrodę zespołową 
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Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

WNIOSEK KOŃCOWY 

Oceniany przeze mnie dorobek naukowy dr. Grzegorza  Maciorowskiego 
w wypracowany przed i po uzyskaniu stopnia doktora, jest dowodem jego 

aktywności naukowej. Zawiera on zarówno wyniki własnych badań Habilitanta 

oraz współpracy z innymi badaczami i stanowi znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny leśnictwa w ramach jego pozaprodukcyjnej ustawowej funkcji. 

Dorobek dr. Maciorowskiego oparty na badaniach rzadkich gatunków orłów 
w znacznym stopniu jest powiązany z wielofunkcyjnością nowoczesnego 

leśnictwa, oraz niewątpliwie może się też przyczynić do ułatwienia naszemu 

leśnictwu realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Osiągnięcie naukowe 

Habilitanta jest wartościowe i oryginalne. Poszerza ono znacznie wiedzę 

związkach pomiędzy spokrewnionymi między sobą gatunkami orłów a przede 

wszystkim może się przyczynić do wprowadzenia nowoczesnych i mam nadzieję 

skutecznych zabiegów czynnej ochrony ginącego gatunku – orlika 

grubodziobego - na terenach leśnych i bagiennych.  

Pozytywnie oceniam również działalność dydaktyczną i organizacyjną 

Habilitanta. Z przekonaniem stwierdzam, że zarówno osiągniecie naukowe jak  

i dorobek kandydata spełniają wymagania stawiane w postępowaniu 

habilitacyjnym przez prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym (Ustawa z 

dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r., Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.) 

Wobec powyższego, stwierdzam, że wniosek o nadanie dr. Grzegorzowi 

Maciorowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
leśnych, dyscyplinie leśnictwo jest uzasadniony. 

	  


