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1. Imię i nazwisko: Tomasz Borowik 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

a) 2003: magister inżynier leśnictwa, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, tytuł pracy magisterskiej: „Struktura opadu materii 

organicznej w naturalnych drzewostanach Puszczy Białowieskiej w 2001 roku”, 

promotor – dr hab. Włodzimierz Buraczyk. 

b) 2014: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet 

Warszawski, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ produktywności środowiska na 

płodność samic jelenia Cervus elaphus w północno-wschodniej Polsce”, promotor – 

prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska. 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

Od października 2004 roku: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży 

 2004.10.05 - 2008.03.31 – Sekretarz w projekcie „Ogólnopolska Inwentaryzacja wilka i 

rysia w nadleśnictwach i parkach narodowych” 

 2008.04.01 - 2015.02.28 – Asystent 

 2015.03.01 - do chwili obecnej – Adiunkt  

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

 

Na osiągnięcie naukowe pt. „Użytkowanie przestrzeni i aktywność łosia na skraju zasięgu 

występowania i ich konsekwencje dla zarządzania i ochrony gatunku” składa się cykl 

pięciu publikacji. Łączny Impact Factor czasopism, w których były opublikowane te prace 

według listy Journal Citation Report (JCR) w roku ich opublikowania wyniósł 18,037, a 

łączna liczba punków MNiSW zgodnie z listą na rok publikacji wyniosła 30 (2018 rok) oraz 

480 (lata 2019-2021). 

 

a) Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2b 

Ustawy 
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1. Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Kowalczyk R. 2020. The level of 

habitat patchiness influences movement strategy of moose in Eastern Poland. PloS ONE 

15(3): e0230521. DOI: 10.1371/journal.pone.0230521. IF = 3,24; MNiSW = 100 pkt. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wypracowaniu koncepcji badań, sformułowaniu 

hipotez badawczych, zbiorze materiałów, przygotowaniu baz danych, przestrzennej i 

statystycznej analizie danych, przygotowaniu rycin oraz napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Pełniłem również funkcję autora korespondencyjnego oraz zajmowałem się 

korygowaniem maszynopisu i przygotowaniem jego ostateczniej wersji. Mój udział 

procentowy w przygotowaniu tej publikacji oceniam na 70%. 

 

2. Borowik T., Kowalczyk R., Maślanko W., Duda N., Ratkiewicz M. 2021. Annual 

movement strategy predicts within-season space use by moose. Behavioral Ecology and 

Sociobiology 75: 119. IF = 2,98; MNiSW = 100 pkt.  

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wypracowaniu koncepcji badań, sformułowaniu 

hipotez badawczych, zbiorze materiałów, przygotowaniu baz danych, przestrzennej i 

statystycznej analizie danych, przygotowaniu rycin oraz napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Pełniłem również funkcję autora korespondencyjnego oraz zajmowałem się 

korygowaniem maszynopisu i przygotowaniem jego ostateczniej wersji. Mój udział 

procentowy w przygotowaniu tej publikacji oceniam na 70%. 

 

3. Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Kowalczyk R. 2020. Too hot to 

handle: summer space use shift in a cold-adapted ungulate at the edge of its range. 

Landscape Ecology 35: 1341-1351. IF = 3,848; MNiSW = 140 pkt. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wypracowaniu koncepcji badań, sformułowaniu 

hipotez badawczych, zbiorze materiałów, przygotowaniu baz danych, geoprzestrzennej i 

statystycznej analizie danych, przygotowaniu rycin oraz napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Pełniłem również funkcję autora korespondencyjnego oraz zajmowałem się 

korygowaniem maszynopisu i przygotowaniem jego ostateczniej wersji. Mój udział 

procentowy w przygotowaniu tej publikacji oceniam na 70%. 
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4. Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Kowalczyk R., Duda N., Żmihorski M. 

2021. Temporal pattern of moose-vehicle collisions. Transportation Research Part D: 

Transport and Environment 92: 102715. IF = 5,495; MNiSW = 140 pkt. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wypracowaniu koncepcji badań, sformułowaniu 

hipotez badawczych, zbiorze materiałów, przygotowaniu baz danych, przestrzennej i 

statystycznej analizie danych, przygotowaniu rycin oraz napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Pełniłem również funkcję autora korespondencyjnego oraz zajmowałem się 

korygowaniem maszynopisu i przygotowaniem jego ostateczniej wersji. Mój udział 

procentowy w przygotowaniu tej publikacji oceniam na 65%. 

 

5. Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Rode P., Kowalczyk R. 2018. 

Living on the edge – The predicted impact of renewed hunting on moose in national 

parks in Poland. Basic and Applied Ecology 30: 87-95. IF = 2,474; MNiSW = 30 pkt 

(obecnie 70 pkt).  

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wypracowaniu koncepcji badań, sformułowaniu 

hipotez badawczych, zbiorze materiałów, przygotowaniu baz danych, przestrzennej i 

statystycznej analizie danych, przygotowaniu rycin oraz napisaniu pierwszej wersji 

manuskryptu. Pełniłem również funkcję autora korespondencyjnego oraz zajmowałem się 

korygowaniem maszynopisu i przygotowaniem jego ostateczniej wersji. Mój udział 

procentowy w przygotowaniu tej publikacji oceniam na 60%. 

 

b) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Wstęp 

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci sytuacja łosia w Polsce uległa znacznej 

poprawie, na co najlepszym dowodem jest odbudowa zasięgu występowania oraz liczebności 

populacji gatunku. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu moratorium na odstrzał łosia w 

2001 roku, w reakcji na spadek liczebności populacji spowodowany nadmierną eksploatacją 

łowiecką w latach 80-tych i na początku lat 90-tych XX wieku. Najważniejszym czynnikiem 

odpowiedzialnym za doprowadzenie populacji łosia na skraj wyginięcia było przede 

wszystkim przeszacowanie wielkości odstrzałów. W przypadku większości lokalnych 

populacji wyznaczano je na podstawie zawyżonych szacunków liczebności, które 

przeprowadzono w oparciu o nienaukowe metody obarczone nieokreślonym błędem 
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szacunku. W planowaniu nie uwzględniono istniejącej wiedzy naukowej z zakresu 

wiarygodnych metod szacunku liczebności łosia, jak i ekologii gatunku. Liczne przykłady z 

innych obszarów występowania łosia na świecie dowodzą, że tego typu błędów można 

uniknąć wprowadzając zarządzanie populacjami opierające się o rekomendacje opracowane 

na bazie wyników rzetelnych badań naukowych. 

Po latach ochrony zarządzający populacją łosia w Polsce stoją przed licznymi 

wyzwaniami, których sprostanie wymaga wykorzystania aktualnej wiedzy naukowej. Wciąż 

dyskusyjną kwestią pozostaje wybór optymalnej metody oceny liczebności tego gatunku. 

Poszukuje się sposobów ograniczenia coraz częstszych sytuacji konfliktowych, takich jak 

szkody wyrządzane przez łosie w uprawach leśnych i rolnych czy też kolizje drogowe. 

Dyskusji poddawane jest wznowienie pozyskania łowieckiego łosia jako metody ograniczania 

sytuacji konfliktowych. Ze względu na złożoność problemów i trudności w prognozowaniu 

skutków planowanych działań rozwiązanie powyższych problemów w sposób zapewniający 

trwałość populacji jest niezwykle trudne. Jednak wykorzystanie wiedzy płynącej z 

wiarygodnych badań naukowych minimalizuje ryzyko podjęcia błędnych decyzji, które 

mogłyby po raz kolejny zagrozić trwałości populacji łosia w Polsce.  

Od czasu wprowadzenia moratorium na odstrzał łosia, wiedza na temat ekologii 

gatunku w tej części jego zasięgu w Europie została jedynie w niewielkim stopniu 

uzupełniona. Dzięki postępowi technicznemu i intensywnemu rozwojowi metod badawczych 

możliwe stało się dogłębne poznanie wielu problemów jego ekologii, m.in. zagadnień z 

zakresu aktywności i użytkowania przestrzeni. W przypadku europejskiego zasięgu łosia, 

wiedza na ten temat pochodzi przede wszystkim ze Skandynawii, gdzie łosie wykazują 

zróżnicowane wzorce aktywności i użytkowania przestrzeni w ciągu roku [1,2,3]. W 

lokalnych populacjach łosie najczęściej użytkują ten sam areał w ciągu roku (osobniki 

stacjonarne) lub zajmują rozdzielne przestrzennie areały letnie i zimowe (osobniki migrujące). 

Migracje łosi, których zakres sięga nawet 200 km, są przede wszystkim efektem czasowej 

(sezonowej) i przestrzennej zmienności w wysokości pokrywy śnieżnej wpływającej na 

dostępność pokarmu i koszty przemieszczania się [2]. Wyniki tych badań mogą jednak tylko 

w niewielkim stopniu odwzorowywać funkcjonowanie populacji w południowo-zachodniej 

części zasięgu łosia, ze względu na znaczne różnice w warunkach środowiskowych i 

klimatycznych. Południowo-zachodni skraj zasięgu łosia cechuje wyższa produktywność 

środowisk oraz łagodniejszy klimat w porównaniu z północną i wschodnią częścią zasięgu, 

więc strategie użytkowania przestrzeni mogą być determinowane przez inny zestaw 

czynników. Wynika stąd potrzeba przeprowadzenia rzetelnych badań naukowych na temat 

użytkowania przestrzeni przez łosia w tej części zasięgu występowania gatunku, z 

wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. 

Podobnie ważne jest uzyskanie aktualnej wiedzy naukowej na temat wpływu 

ocieplenia klimatu na kondycję populacji łosia. Jako gatunek przystosowany do chłodnego 

klimatu, łoś ma ograniczone możliwości radzenia sobie z wysokimi temperaturami latem 

[4,5]. Nadmierna ekspozycja na wysokie temperatury może mieć negatywny wpływ na 

kondycję fizyczną łosia i w konsekwencji na dynamikę liczebności populacji. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku populacji występujących na południowym skraju zasięgu 

występowania, gdzie łosie narażone są latem na większą ekspozycję na wysokie temperatury. 
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Przykłady z Ameryki Północnej wskazują, iż wysokie letnie temperatury są główną przyczyną 

spadku rozrodczości [6], przeżywalności [7] i w konsekwencji liczebności łosia [8] w 

populacjach występujących na południowym skraju zasięgu występowania. W Europie 

badania nad wpływem wysokich letnich temperatur na zachowanie łosia były prowadzone 

wyłącznie w populacjach występujących w północnej części zasięgu (Fennoskandia) [9,10]. 

Brak natomiast jakiejkolwiek wiedzy naukowej na ten temat z południowo-zachodniego 

skraju zasięgu łosia, gdzie problem ten może mieć jeszcze większy wpływ na funkcjonowanie 

populacji gatunku. 

Uzyskanie rzetelnej wiedzy naukowej na temat przedstawionych powyżej zagadnień 

ekologii łosia wymaga zbioru wysokiej jakości danych empirycznych, zarówno opisujących 

przemieszczanie się i użytkowanie przestrzeni przez łosie, jak i czasową oraz przestrzenną 

zmienność warunków środowiskowych i pogodowych. Jedynie zestawienie tych dwóch 

rodzajów danych umożliwia identyfikację i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania 

populacji. Z kolei uzyskane wyniki mogą znaleźć szerokie zastosowanie w zarządzaniu i 

ochronie populacji łosia, dając możliwość prawidłowego szacowania liczebności gatunku i 

wypracowania skutecznych metod łagodzenia sytuacji konfliktowych na linii łoś-człowiek.  

Moje osiągnięcie naukowe składa się z pięciu prac, w których jestem pierwszym i 

korespondencyjnym autorem. Celem moich badań było określenie wzorców aktywności i 

użytkowania przestrzeni przez łosie oraz wskazanie czynników determinujących opisane 

strategie w populacjach występujących na południowo-zachodnim skraju zasięgu łosia w 

Europie. Jednocześnie postawiłem sobie za cel dostarczenie wiedzy naukowej mogącej 

znaleźć praktyczne zastosowanie w zarządzaniu i ochronie populacji łosia w Polsce. W moich 

badaniach dogłębnie przeanalizowałem kwestię strategii użytkowania przestrzeni przez łosie 

oraz, w przypadku osobników migrujących, określiłem parametry migracyjne, takie jak 

odległość migracji, czas jej trwania, czas opuszczania i powrotu do sezonowych areałów 

(praca 1). Zająłem się również problemem stabilności i wielkości sezonowych areałów łosia 

w odniesieniu do strategii użytkowania przestrzeni, sezonu oraz płci (praca 2). Podjąłem też 

próbę oceny wpływu wysokich temperatur latem na intensywność poruszania się łosi 

(aktywność) oraz użytkowanie środowisk zapewniających ochronę przed stresem termicznym 

(praca 3). Szczegółowej analizie poddałem problem czynników determinujących rozkład 

czasowy kolizji drogowych z udziałem łosia w Polsce (praca 4) oraz kwestię potencjalnego 

wpływu wznowienia polowań na łosia na populacje zasiedlające parki narodowe (praca 5). 

 Jako materiał do analiz posłużyły wysokiej rozdzielczości dane z telemetrii 

satelitarnej (GPS) łosia przeprowadzonej w latach 2012-2018 w populacjach zasiedlających 

południową część Kotliny Biebrzańskiej i Polesie Zachodnie. Łącznie w pracach 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wykorzystałem lokalizacje GPS 37 osobników 

(Biebrza – 24 łosie; Polesie – 13 łosi). W badaniach posłużyłem się nowoczesnymi metodami 

badawczymi, które umożliwiły między innymi klasyfikację sposobów użytkowania 

przestrzeni przez łosie (metoda net squared displacement; praca 1) [1], czy też oszacowanie 

wielkości sezonowych areałów (metoda autocorrelated kernel density estimation; praca 2) 

[11]. Niewątpliwym walorem moich badań jest zastosowanie zaawansowanych metod analizy 

statystycznej, przy użyciu uogólnionych modeli liniowych (GLM), czy też uogólnionych 

modeli addytywnych (GAM) z interakcjami elastycznych splinów drugiego stopnia [12], 
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które dały możliwość efektywnego wykorzystania zebranego materiału i wyciągnięcia 

wiarygodnych wniosków, które mogą być pomocne w formułowaniu zaleceń dotyczących 

zarządzania i ochrony gatunku w tej części zasięgu łosia w Europie.  

Poniżej przedstawiam główne wyniki moich badań ujętych w pięciu publikacjach 

składających się na osiągnięcie naukowe. 

 

Wyniki 

1. Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Kowalczyk R. 2020. The level of 

habitat patchiness influences movement strategy of moose in Eastern Poland. PloS ONE 

15(3): e0230521. 

 

Przemieszczanie się zwierząt jest determinowane szeregiem wewnętrznych i zewnętrznych 

czynników, wśród których największe znaczenie przypisywane jest czasowej i przestrzennej 

zmienności w dostępności pokarmu. Na poziomie krajobrazowym, strategie użytkowania 

przestrzeni przez ssaki kopytne kształtowane są przez przestrzenny gradient rozmieszczenia 

zasobów pokarmowych i czasowe zróżnicowanie przewidywalności dostępności pokarmu. W 

krajobrazach charakteryzujących się wysoką zmiennością środowisk w małej skali 

przestrzennej, całoroczną strategią ssaków kopytnych jest użytkowanie jednego, stałego 

areału (stacjonarność). Z kolei w krajobrazach, które zmieniają się w większej skali 

przestrzennej, a zmiany te są przewidywalne w czasie, dominującą strategią zwierząt jest 

migracja, tj. sezonowe użytkowanie różnych areałów. Przy niskiej przewidywalności 

dostępności pokarmu zwierzęta mają tendencję do użytkowania przestrzeni w sposób 

nomadyczny [13].  

Wcześniejsze badania na temat strategii przemieszczania się łosi w europejskiej części 

zasięgu gatunku prowadzone były wyłącznie w krajach skandynawskich [1,2,3]. Łosie z 

badanych populacji wykazywały zróżnicowane strategie przemieszczania się, a udział 

osobników stosujących określone strategie różnił się znacząco pomiędzy populacjami. Udział 

osobników migrujących w populacjach zmniejszał się z północy na południe Półwyspu 

Skandynawskiego. Wykazano, iż zmniejszający się udział migrantów był skorelowany ze 

spadającą przewidywalnością dostępności zasobów pokarmowych pomiędzy krajobrazami 

zasiedlonymi przez poszczególne populacje, wyrażoną w różnicach w głębokości pokrywy 

śnieżnej. W przypadku populacji łosia występujących na południowo-zachodnim skraju 

zasięgu występowania gatunku, rola pokrywy śnieżnej jako głównego czynnika 

determinującego strategie przemieszczania łosi jest prawdopodobnie ograniczona, ze względu 

na dużo niższe roczne sumy opadów śniegu. Stąd też większe znaczenie może mieć 

przestrzenny rozkład i wielkość płatów sezonowych środowisk na poziomie krajobrazu.  

Głównym celem omawianej pracy była próba powiązania struktury krajobrazu ze 

strategiami użytkowania przestrzeni przez łosie z dwóch populacji zasiedlających dwa 

regiony wschodniej Polski różniące się strukturą i skalą rozproszenia płatów środowisk 

(Kotlina Biebrzańska i Polesie Zachodnie). W populacji występującej w mozaice niewielkich 

płatów środowisk, użytkowanych przez łosie latem i zimą, założono dominację strategii 

osiadłej. Natomiast na obszarach, gdzie sezonowo użytkowane środowiska występują w 
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nielicznych, ale znacznej wielkości płatach, spodziewano się przewagi strategii migracyjnej. 

Ze względu na duże rozmiary tych płatów i odległości pomiędzy nimi, najbardziej optymalną 

strategią użytkowania przestrzeni byłoby zajmowanie rozdzielnych przestrzennie letnich i 

zimowych areałów. Dodatkowo na poziomie osobniczym założono, iż prawdopodobieństwo 

migracji powinno być ujemnie skorelowane z dostępnością zimowych środowisk w obrębie 

areału letniego. Drugim celem tej pracy było pogłębienie wiedzy o strategii migracyjnej łosi 

poprzez analizę parametrów migracyjnych takich jak dystans i czas trwania migracji, czas 

rozpoczęcia i zakończenia migracji oraz czas, jaki łosie spędzały w areałach letnich.  

W klasyfikacji strategii przemieszczania się łosi, przeprowadzonej w oparciu o metodę 

Net squared displacement [1], wykorzystano lokalizacje GPS 32 dorosłych łosi (22 osobniki z 

Biebrzy i 10 z Polesia) z lat 2012-2018. Metoda ta umożliwia pogrupowanie użytkowania 

przestrzeni przez łosie na cztery główne strategie zachowań: stacjonarność, migracja, 

nomadyczność i dyspersja. Łosie z obu badanych populacji wykazywały zróżnicowane 

strategie przemieszczania się, które były w większości odtwarzane w kolejnych latach 

śledzenia. Dominującymi strategiami były stacjonarność i migracja, zaś dyspersja 

potwierdzona była tylko w przypadku jednego osobnika. Nie stwierdzono łosi 

przemieszczających się w sposób nomadyczny. Część osobników nie została przypisana do 

żadnej z założonych strategii (15% wszystkich przypadków). Badane populacje różniły się 

istotnie udziałem poszczególnych strategii użytkowania przestrzeni. Populacja biebrzańska 

miała większy udział osobników migrujących (65%) i mniejszy prowadzących osiadły tryb 

życia (16%) w porównaniu z populacją z Polesia (odpowiednio 8 i 79%). Wykazano, iż 

powyższe różnice były powiązane z odmienną strukturą krajobrazu w obu obszarach 

badawczych. Krajobraz użytkowany przez populację biebrzańską różnił się istotnie od 

krajobrazu z Polesia większą średnią wielkością i mniejszym zagęszczeniem płatów 

środowisk użytkowanych latem (bagna) i zimą (las). Na poziomie osobniczym 

prawdopodobieństwo migracji wzrastało wraz z malejącą powierzchnią środowisk leśnych w 

areałach letnich łosi. Migracje miały zatem miejsce w sytuacji, kiedy w areale letnim łosie nie 

odnajdywały wystarczająco dużo środowisk, które mogłyby zapewnić im pokarm zimą (lasy 

iglaste). 

W porównaniu ze skandynawskimi populacjami, dystans migracji na południowym 

skraju zasięgu łosia był krótszy i wahał się od 2,9 do 20,1 km. Niewielkie odległości 

przemieszczenia się łosi podczas migracji odzwierciedlały najprawdopodobniej relatywnie 

małą skalę przestrzenną sezonowych zmian w dostępności pokarmu na badanym obszarze. Co 

ciekawe, pomimo niewielkiego dystansu oddzielającego sezonowe areały, łosie pokonywały 

go w zróżnicowanym czasie (od 1 do nawet 118 dni), przy czym migracje jesienne były 

istotnie dłuższe od wiosennych. Długi czas przemieszczania się pomiędzy sezonowymi 

areałami może wskazywać na wysoką jakość pokarmu w środowiskach pokonywanych przez 

łosia w trakcie migracji. Z kolei wyższe tempo wiosennych migracji mogło być efektem 

potrzeby szybszego dotarcia do wysokiej jakości pokarmu i odbudowy kondycji fizycznej po 

zimie. Wiosenne i jesienne migracje charakteryzowały się również niską synchronizacją czasu 

ich rozpoczęcia (różnice sięgały nawet 113 dni), przy czym większość wiosennych migracji 

miała miejsce pod koniec kwietnia, a jesiennych na początku października. Jedynie w 2013 

roku przedłużająca się zima opóźniła rozwój roślinności, czego efektem było późniejsze 
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rozpoczęcie wiosennej migracji przez osobniki, które w innych latach migrowały wcześniej 

(luty-marzec). Zróżnicowany czas rozpoczęcia migracji w trakcie łagodnych wiosen może 

wskazywać na zróżnicowaną reakcję osobników na zmiany w jakości i ilości pokarmu w 

otaczającym środowisku. Nie wykazano związku pomiędzy warunkami pogodowymi a 

czasem rozpoczęcia migracji przez łosie jesienią, co mogło być związane z brakiem surowych 

warunków pogodowych o tej porze roku. Interesującym wynikiem jest również wysoka 

synchronizacja czasu rozpoczęcia wiosennych migracji przez te same osobniki w kolejnych 

latach badań. Takie zachowanie może sugerować, iż decyzja o czasie rozpoczęcia migracji 

może wiązać się z pewnego rodzaju nabytą lub odziedziczoną wiedzą na temat oczekiwanych 

warunków środowiskowych w letnich areałach w określonych okresach roku. 

Prezentowane badania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat strategii i 

czynników kształtujących użytkowanie przestrzeni przez łosie na południowo-zachodnim 

skraju zasięgu gatunku w Europie. Wykazano, iż przemieszczanie się łosi zależało głównie od 

struktury środowiska, warunków pogodowych oraz osobniczych, ustalonych lub wyuczonych 

zachowań. Wyniki tych badań mogą znaleźć zastosowanie w zarządzaniu populacją łosia, np. 

we właściwym doborze i zaplanowaniu szacunków liczebności populacji. 

 

2. Borowik T., Kowalczyk R., Maślanko W., Duda N., Ratkiewicz M. 2021. Annual 

movement strategy predicts within-season space use by moose. Behavioral Ecology and 

Sociobiology 75: 119. 

 

W celu maksymalizacji dostosowania (fitness) zwierzęta użytkują przestrzeń w sposób 

zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów pokarmowych w różnych 

skalach czasowych i przestrzennych. W skali roku, ssaki kopytne dostosowują się do zmian w 

dostępności zasobów pokarmowych poprzez stosowanie różnych strategii użytkowania 

przestrzeni (stacjonarność, migracja, nomadyczność). Dostosowanie to odbywa się również w 

mniejszych skalach czasowych. W skali np. sezonu w środowiskach, w których zasoby 

pokarmowe są rozproszone i mają duży potencjał regeneracyjny, ssaki kopytne użytkują 

przestrzeń w sposób równomierny, co w konsekwencji prowadzi do stabilnych 

(stacjonarnych) sezonowych areałów. Natomiast w środowiskach, w których zasoby 

pokarmowe występują w przestrzennie rozdzielnych płatach o niskim potencjale 

regeneracyjnym, użytkowanie przestrzeni jest nierównomierne, a sezonowe areały niestabilne. 

W ciągu sezonu okresy intensywnego użytkowania preferowanych płatów środowiska (faza 

stacjonarna) występują naprzemiennie z krótkimi okresami przemieszczania się pomiędzy 

tymi płatami (faza niestacjonarna) [14].  

Celem niniejszej publikacji było wykazanie związku pomiędzy sezonowymi i 

całorocznymi strategiami użytkowania przestrzeni przez łosie. Przetestowano hipotezę 

zakładającą, iż prawdopodobieństwo stacjonarności sezonowych areałów łosia jest wyższe w 

przypadku osobników migrujących tj. użytkujących rozdzielne przestrzennie areały letnie i 

zimowe. Drugim celem pracy było określenie wielkości sezonowych (letnich i zimowych) 

areałów łosia oraz zbadanie różnic w wielkości sezonowych areałów w odniesieniu do 

całorocznej strategii użytkowania przestrzeni (migracja vs brak migracji), pory roku (lato vs 

zima) oraz płci (samice vs samce). 
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 W omawianej pracy wykorzystano ten sam zestaw danych oraz klasyfikację 

użytkowania przestrzeni przez łosie przeprowadzoną na potrzeby publikacji 1. Dla każdego 

osobnika dane z całego okresu śledzenia zostały podzielone na letnie i zimowe lokalizacje. Z 

analiz wyłączono lokalizacje z okresu rui łosia (wrzesień) oraz migracji łosia pomiędzy 

sezonowymi areałami. Stacjonarność sezonowych areałów łosi określono metodą weryfikacji 

empirycznych wariogramów reprezentujących strukturę autokorelacji w lokalizacjach łosia 

[11]. Wielkość sezonowych areałów łosia wyliczono metodą autocorrelated kernel density 

estimation, która umożliwia szacunek wielkości areałów dla danych wykazujących 

czasoprzestrzenną autokorelację. Szacunkowi poddano jedynie osobniki, dla których 

potwierdzono stacjonarność sezonowych areałów. 

  Wyniki analiz wykazały, iż w większości przypadków łosie w obrębie sezonowych 

areałów wykazywały się znaczną stacjonarnością (75% areałów letnich i 58% areałów 

zimowych). Wielkość sezonowych areałów łosia charakteryzowała się wysoką zmiennością 

(od 0,7 do 132 km2). Osobniki migrujące wykazywały wyższe prawdopodobieństwo 

stacjonarności sezonowych areałów i mniejsze areały w porównaniu z osobnikami nie 

podejmującymi migracji. Różnice te wynikały najprawdopodobniej z faktu, iż migracje w 

skali roku umożliwiają łosiom lokalizację sezonowych areałów w optymalnych środowiskach, 

w których zasoby pokarmowe są rozmieszczone w sposób bardziej równomierny. W 

konsekwencji, migrujące osobniki poruszają się mniej w obrębie sezonowych areałów, 

podczas gdy niemigrujące osobniki zmuszone są do intensywniejszych przemieszczeń ze 

względu na większe rozproszenie zasobów pokarmowych. Stwierdzono również wyższe 

prawdopodobieństwo stacjonarności oraz mniejsze areały w sezonie letnim. Zależności te 

mogą być związane z sezonowymi różnicami w rozmieszczeniu zasobów pokarmowych i 

zdolności roślinności do regeneracji. W południowo-zachodniej części zasięgu łosie zimą 

żerują głównie w uprawach i młodnikach sosnowych, których przestrzenna dyspersja może 

być większa niż płatów środowisk preferowanych latem (wierzbowe zakrzaczenia). Z drugiej 

strony regeneracja żeru zimowego następuje dopiero w kolejnym sezonie wegetacyjnym, 

podczas gdy pokarm letni może zregenerować się w tym samym sezonie. Wielkość areałów 

sezonowych różniła się również pomiędzy płciami – samce miały istotnie większe areały od 

samic. Zaobserwowane różnice mogły być efektem wielu czynników, takich jak specyficzna 

dla płci mobilność, zapotrzebowanie pokarmowe, dieta, czy podatność na drapieżnictwo. 

 Badanie te były pierwszą próbą oszacowania wielkości areałów sezonowych łosia w 

południowo-zachodniej części zasięgu gatunku w Europie. Wykazały, iż stacjonarność i 

wielkość sezonowych areałów determinowana jest strategią użytkowania przestrzeni przez 

łosie w skali roku. Co ciekawe, łosie użytkujące środowiska w obrębie tego samego 

krajobrazu charakteryzowały się wysoką zmiennością strategii użytkowania przestrzeni w 

różnych skalach czasowych. Może to wskazywać, iż na wybór strategii przemieszczania się i 

żerowania, oprócz uwarunkowań środowiskowych, mogą mieć również wpływ różnice 

osobowościowe (personality) zwierząt.  

 

3. Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Kowalczyk R. 2020. Too hot to 

handle: summer space use shift in a cold-adapted ungulate at the edge of its range. 

Landscape Ecology 35: 1341-1351. 
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Ocieplenie klimatu na półkuli północnej ma szczególnie negatywny wpływ na zwierzęta 

występujące na południowym skraju ich zasięgu w suboptymalnych warunkach 

bioklimatycznych. Wysokie temperatury oddziałują na zwierzęta bezpośrednio, poprzez 

koszty związane z pozbywaniem się nadmiaru ciepła, oraz pośrednio, między innymi 

wpływając na dostępność zasobów pokarmowych. Ssaki przeciwdziałają bezpośredniemu 

wpływowi wysokich temperatur modyfikując swoje zachowania poprzez optymalizację 

aktywności dobowej i wybiórczości środowiskową. Większość dużych roślinożerców unika 

stresu termicznego w najgorętszych okresach dnia ograniczając aktywność i użytkując 

środowiska zapewniające efektywną ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Niemniej 

jednak dostosowania te mogą być niewystarczające w trakcie przedłużających się okresów 

ekstremalnie wysokich temperatur latem. W efekcie może to doprowadzić do spadku kondycji 

fizycznej łosi, warunkującej rozrodczość i przeżywalność zwierząt.  

 Wcześniejsze badania nad wpływem wysokich temperatur latem na zachowanie 

europejskich łosi prowadzone były w północnej części zasięgu gatunku (Fennoskandia) 

[9,10]. Brak jest natomiast wiedzy na ten temat z południowej części zasięgu, gdzie 

temperatury latem mogą być jeszcze wyższe, a okresy upałów częstsze i dłuższe. Celem 

prezentowanej pracy była odpowiedź na pytanie, czy łosie z południowo-zachodniego skraju 

zasięgu występowania wykazują zachowania umożliwiające łagodzenie negatywnego wpływu 

wysokich temperatur latem. Przewidywano, iż wzrastające temperatury spowodują 

przesunięcie aktywności łosia na chłodniejsze pory doby oraz zwiększenie 

prawdopodobieństwa użytkowania obszarów leśnych, w szczególności tych 

charakteryzujących się większym zwarciem drzewostanów. 

 W analizach wykorzystano lokalizacje GPS 36 łosi z Kotliny Biebrzańskiej oraz 

Polesia Zachodniego. Aktywność łosi latem (czerwiec-sierpień) sklasyfikowano na podstawie 

odległości pomiędzy dwiema następującymi po sobie lokalizacjami osobników. Małe 

odległości (poniżej 50 m) świadczyły o braku aktywności łosia, natomiast te powyżej 50 m – 

o aktywnym poruszaniu się. Analizy statystyczne, przeprowadzone przy użyciu uogólnionych 

modeli addytywnych (GAM) [12], wykazały dwa szczyty dobowej aktywności łosi – o świcie 

i o zmierzchu. W tych właśnie okresach rosnące maksymalne dobowe temperatury 

powodowały największy wzrost prawdopodobieństwa aktywności łosi, podczas gdy 

aktywność w godzinach popołudniowych, niezależnie od temperatury, pozostawała na niskim 

poziomie. Zwiększona świtowo-zmierzchowa aktywność łosi w trakcie najgorętszych dni 

mogła być związana z intensywniejszym żerowaniem będącym wynikiem potrzeby 

kompensacji strat energii, jakie ponoszą zwierzęta próbując pozbyć się nadmiaru ciepła 

(hipoteza heat dissipation limit) [15]. Łosie mogą również w ten sposób kompensować 

niedobory pożywienia, jakich mogły doświadczyć użytkując środowiska zapewniające osłonę 

przed wysokim temperaturami, w których jednak dostępność i jakość zasobów pokarmowych 

może być niższa. Przy maksymalnych dziennych temperaturach przekraczających 28°C łosie 

zwiększały użytkowanie środowisk leśnych charakteryzujących się wysokim zwarciem koron, 

w szczególności w godzinach dziennych. Zachowanie to mogło być sposobem na uniknięcie 

stresu termicznego wynikającego z nadmiernej ekspozycji na wysokie temperatury w 
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godzinach popołudniowych. Pod osłoną koron gęstych drzewostanów temperatura może być 

nawet o kilka stopni niższa niż w otwartych środowiskach. 

 Prezentowane badania dowodzą, że łosie z południowo-zachodniego skraju zasięgu 

występowania w Europie adaptują się do ekstremalnych warunków pogodowych latem 

poprzez modyfikację swoich zachowań. Wykazano, iż niezwykle istotną rolę w ograniczaniu 

negatywnego oddziaływania wysokich temperatur pełni osłona gęstych drzewostanów. 

Znaczenie dostępności tych środowisk latem będzie najprawdopodobniej wzrastało wraz z 

postępującym ociepleniem klimatu. Wyniki opisywanych badań są niezwykle ważne z 

perspektywy zarządzania i ochrony populacji łosia, gdyż wskazują, że wzrost letnich 

temperatur może stanowić nowy czynnik będący potencjalnym zagrożeniem dla zachowania 

populacji gatunku w tej części zasięgu. 

 

4.  Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Kowalczyk R., Duda N., Żmihorski M. 

2021. Temporal pattern of moose-vehicle collisions. Transportation Research Part D: 

Transport and Environment 92: 102715 

 

Kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt stanowią coraz większy problem dla 

zarządzających transportem drogowym oraz populacjami zwierząt. Mają one negatywne 

konsekwencje zarówno dla zwierząt jak i kierujących pojazdami, prowadząc często do 

śmierci ludzi i zwierząt, poważnych obrażeń, czy też znacznych strat materialnych. Najwięcej 

uwagi zarządzający poświęcają wypadkom z udziałem dużych i pospolicie występujących 

ssaków kopytnych, takich jak jeleń, sarna, dzik i łoś, ponieważ wiążą się one ze znacznymi 

socjoekonomicznymi kosztami. Tymczasem częstotliwość kolizji wykazuje znaczną czasową 

i przestrzenną zmienność wynikającą między innymi z różnic w zagęszczeniu populacji, 

rozmieszczeniu zasobów pokarmowych, sezonowej i dobowej aktywności zwierząt oraz 

natężeniu ruchu drogowego [16,17]. 

 W związku ze wzrastającą liczebnością populacji i zasięgu łosia w Polsce oraz stale 

zwiększającą się intensywnością ruchu drogowego, kolizje drogowe z udziałem tego gatunku 

są coraz częstsze i pojawiają się na nowych obszarach. Ze względu na znaczne rozmiary ciała 

łosia, kolizje z jego udziałem są tragiczne w skutkach zarówno dla poszkodowanych zwierząt 

jak i uczestników ruchu drogowego. Ich ograniczenie jest priorytetowym wyzwaniem 

stojącym przed zarządzającymi ruchem drogowym. Niezwykle istotne jest dostarczenie 

wiedzy naukowej na temat czynników determinujących kolizje zarówno w aspekcie 

czasowym, jak i przestrzennym. Pomimo znacznego nagromadzenia wiedzy na temat 

czynników przestrzennych, niewiele wiadomo na temat ich charakterystyki czasowej. 

 Celem prezentowanej pracy było określenie czasowego wzorca kolizji drogowych z 

udziałem łosia oraz wskazanie czynników warunkujących ten wzorzec. Największe ryzyko 

kolizji przewidywano w okresach zwiększonej aktywności łosia i natężenia ruchu drogowego. 

Dodatkowo zakładano, iż szansa kolizji będzie większa w czasie intensywnego użytkowania 

przez łosie środowisk zlokalizowanych wzdłuż dróg, podczas deszczowych i mglistych dni 

oraz w ciągu nocy rozświetlonych światłem księżyca. 

 Informacje na temat kolizji z udziałem łosia pochodziły ze stron internetowych 

różnych instytucji państwowych i raportów o zdarzeniach policji i straży pożarnej 
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udostępnionych do publicznej wiadomości na stronach internetowych. Łącznie zebrano 303 

informacje z potwierdzoną datą i godziną kolizji z lat 2003-2019. Informacje dotyczące 

natężenia ruchu drogowego uzyskano z automatycznych wideorejestratorów ruchu pojazdów 

zlokalizowanych przy drogach krajowych na obszarze występowania łosia w Polsce. Do 

wyliczenia aktywności i prawdopodobieństwa użytkowania przez łosie środowisk 

znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie dróg (≤ 20m) użyto danych dotyczących 

przemieszczania się 37 osobników śledzonych przy pomocy telemetrii satelitarnej (GPS) w 

populacjach z Kotliny Biebrzańskiej i Polesia Zachodniego. Wieloczynnikowe analizy 

przeprowadzono z użyciem uogólnionych modeli addytywnych (GAM) [12].  

 Analiza kolizji z udziałem łosia wykazała, że większość z nich miała miejsce po 

zmierzchu, w ciągu sezonu wegetacyjnego (maj-październik), ze szczytem wczesną jesienią. 

Wzorzec ten był najsilniej powiązany z czasową (dobową i sezonową) zmiennością 

aktywności łosia, który podobnie jak większość ssaków kopytnych w tej strefie klimatycznej 

wykazuje świtowo-zmierzchowy wzorzec dobowej aktywności. Z drugiej strony zmierzch jest 

okresem, w którym reakcje kierowców na obecność łosia na drodze mogą być opóźnione z 

powodu ograniczonej widoczności w porównaniu z dniem oraz nocą. Późną wiosną i jesienią 

łosie wykazują podwyższoną aktywność związaną z sezonowymi migracjami, natomiast we 

wrześniu samce charakteryzuje wzmożona ruchliwość z powodu okresu godowego 

(bukowiska). Wykazano również, iż ryzyko kolizji wzrastało w okresach, w których łosie 

intensywnie użytkowały środowiska zlokalizowane wzdłuż dróg, w szczególności późną 

jesienią i zimą. Latem ryzyko kolizji jest niewielkie, gdyż większość łosi przebywa w 

środowiskach bagiennych, z dala od dróg. Co ciekawe, ryzyko kolizji było w mniejszym 

stopniu powiązane z czasową charakterystyką natężenia ruchu drogowego. Wynikało to 

najprawdopodobniej z różnic w czasowych wzorcach natężenia ruchu drogowego i 

aktywności łosia. W ciągu całego roku najwyższe natężenie ruchu drogowego miało miejsce 

w godzinach popołudniowych, kiedy to łosie wykazują niski poziom aktywności. Zgodnie z 

przewidywaniami, ryzyko kolizji było większe w mgliste dni, podczas gdy odwrotną 

zależność zaobserwowano w przypadku dni z opadami. Mgła i opady deszczu lub śniegu 

zmniejszają widoczność zarówno dla zwierząt, jak i kierowców, stąd reakcje obu stron mogą 

być znacznie opóźnione. Naturalną reakcją kierowców na obniżoną widoczność jest 

zmniejszenie prędkości, przy czym reakcja ta może być wystarczającym sposobem na 

uniknięcie kolizji jedynie w czasie opadów. W mgliste dni wykrywalność zwierząt na drodze 

może pozostawać niska nawet przy znacznie obniżonej prędkości. Z kolei wzrost natężenia 

światła księżyca, który mógłby zwiększać widoczność, nie wpływał na ryzyko kolizji 

drogowych. 

 Prezentowane wyniki pozwoliły na sformułowanie zaleceń dla uczestników ruchu 

drogowego, których celem jest ograniczenie kolizji drogowych z udziałem łosia oraz innych 

ssaków kopytnych. W pracy zaproponowano kilka praktycznych rozwiązań, takich jak 

okresowe ograniczenia prędkości (np. wczesną jesienią) w miejscach, gdzie ryzyko kolizji jest 

duże, czy też uruchamiane o zmierzchu podświetlane znaki drogowe ostrzegające o 

możliwości wypadków. 
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5.  Borowik T., Ratkiewicz M., Maślanko W., Duda N., Rode P., Kowalczyk R. 2018. 

Living on the edge – The predicted impact of renewed hunting on moose in national 

parks in Poland. Basic and Applied Ecology 30: 87-95. 

 

Obszary chronione odgrywają kluczową rolę w ochronie bioróżnorodności na poziomie 

lokalnym, regionalnym i globalnym. Ich znaczenie może być jednak bardzo ograniczone, ze 

względu na małą powierzchnię, niekorzystny kształt czy też wysoką izolację przestrzenną. W 

przypadku niewielkich powierzchni, ochrona siedlisk i gatunków w znacznym stopniu zależy 

od zagrożeń występujących w sąsiadujących obszarach, takich jak przekształcanie i 

niszczenie naturalnych siedlisk, transmisje chorób oraz legalne i nielegalne polowania. Aby 

ograniczyć wpływ tych zagrożeń wokół obszarów chronionych tworzone są strefy buforowe 

(otuliny). Zbyt mała powierzchnia i niekorzystny kształt obszarów chronionych szczególnie 

negatywnie wypływa na zwierzęta o dużych wymaganiach przestrzennych (np. duże 

drapieżniki, ssaki kopytne), ponieważ ich areały często wykraczają poza te obszary [18,19].  

 W Polsce łoś nie podlega pozyskaniu łowieckiemu od 2001 roku. Wzrost liczebności 

populacji tego gatunku w ostatnich dwóch dziesięcioleciach spowodował zwiększenie liczby 

sytuacji konfliktowych na linii łoś-człowiek (np. szkody w uprawach leśnych i rolnych, 

kolizje drogowe). W konsekwencji rozważa się możliwość przywrócenia odstrzału łosi na 

obszarach o najwyższych zagęszczeniach tego gatunku. Część z tych obszarów znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego i Poleskiego Parku Narodowego, będących 

największymi ostojami łosia w Polsce. Dlatego też wznowienie polowań na tych obszarach 

mogłoby zagrażać populacjom łosia zasiedlającym parki narodowe, a pośrednio powodować 

zmiany ich zachowania. Obecnie łosie w Polsce wykazują niski poziom lęku przed 

człowiekiem, przez co obserwacje i fotografowanie tych zwierząt stało się jedną z głównych 

atrakcji turystycznych w Biebrzańskim i Poleskim PN. Polowania zwiększyłyby płochliwość 

łosia, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zmniejszenia ruchu turystycznego i 

spadku dochodów lokalnych społeczności. 

Głównym celem prezentowanej publikacji była odpowiedź na pytanie, czy 

Biebrzański i Poleski PN wraz z ich strefami buforowymi (otulinami) zapewniłyby należytą 

ochronę populacjom łosi w przypadku wznowienia polowań. W pracy wykorzystano dane 

pochodzące z telemetrii GPS 33 osobników z Biebrzańskiego i Poleskiego Parku 

Narodowego. Analiza proporcji lokalizacji łosi wykazała, że na obu obszarach intensywnie 

użytkowały one środowiska zarówno w granicach, jak i poza granicami parków narodowych. 

Łosie spędzały 53% czasu w granicach Biebrzańskiego PN, podczas gdy obszar Poleskiego 

PN był użytkowany tylko przez 35% czasu. W granicach parków narodowych wraz z 

istniejącymi strefami buforowymi łosie spędzały odpowiednio 96% (Biebrzański PN) i 60% 

(Poleski PN) czasu. Na poziomie osobniczym, łosie wykazywały znaczne zróżnicowanie 

czasu spędzanego w granicach parków narodowych (od 2 do 95%). Co ciekawe, nie 

stwierdzono osobników, które przez cały rok użytkowałyby wyłącznie środowiska 

zlokalizowane w granicach parków. Łosie z Biebrzańskiego PN najczęściej użytkowały 

obszar poza granicami parków narodowych jesienią i zimą, podczas gdy w Poleskim PN 

sezonowe zróżnicowanie było znacznie mniejsze. Zaobserwowane sezonowe różnice mogły 

wynikać z użytkowania rozdzielnych przestrzennie areałów letnich i zimowych (migracja). 
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Areały letnie zlokalizowane są w siedliskach bagiennych, które w większości położone są w 

granicach parków narodowych, natomiast areały zimowe związane są z lasami iglastymi, 

które występują przede wszystkim poza granicami parków. Mniejsze zróżnicowanie 

sezonowe w Poleskim PN najprawdopodobniej wynikało z niewielkiej powierzchni parku, 

która we wszystkich porach roku mogła być niewystarczająca, by sprostać wymaganiom 

przestrzennym łosia. W przypadku wznowienia polowań na łosie w okresie od września do 

grudnia, przy braku ograniczeń pozyskania w istniejących strefach buforowych, zagrożonych 

odstrzałem mogłoby być od 61 do 95% osobników z Biebrzańskiego PN i od 86 do 100% 

osobników z Poleskiego PN. 

Łosie z parków narodowych były stwierdzane nawet 12 km od ich granicy, przy czym 

średnio było to odpowiednio 1470 m (Biebrzański PN) i 2126 m (Poleski PN). Wyliczono 

również szerokość stref buforowych, które w przypadku wznowienia odstrzału mogłyby 

zapewnić należytą ochronę populacjom występującym w badanych parkach narodowych. 

Przyjęto, iż negatywny wpływ odstrzałów byłby minimalny w sytuacji, gdy co najmniej 90% 

lokalizacji łosia znalazłaby się w granicach obszaru obejmującego park narodowy wraz z 

projektowaną strefą buforową. W Biebrzańskim PN warunek ten byłby spełniony przy strefie 

buforowej o szerokości około 2700 m, natomiast w Poleskim PN strefa buforowa wokół 

granic parku musiałaby mieć szerokość około 3600 m.  

Uzyskane wyniki wskazują na różny potencjał ochronny stref buforowych w badanych 

parkach narodowych. W przypadku wznowienia użytkowania łowieckiego, obecna strefa 

buforowa w Poleskim PN byłaby zbyt mała, by zapewnić należytą ochronę lokalnej populacji, 

stąd konieczne byłoby jej poszerzenie. Modyfikacji musiałyby również ulec plany ochronne 

stref buforowych, tak by ewentualny odstrzał w ich granicach nie zagrażał trwałości populacji 

z parków narodowych, umożliwiał łagodzenie szkód wyrządzanych przez łosie w uprawach 

leśnych oraz nie zwiększał płochliwości zwierząt. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w 

szczególności zagranicznej oraz o współpracy z instytucjami lub organizacjami 

naukowymi. 

Większość moich badań naukowych prowadzona była w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej 

Akademii Nauk (wcześniej Zakładzie Badania Ssaków PAN) we współpracy z licznymi 

polskimi oraz zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami naukowymi. Moje 

zainteresowania naukowe dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i konserwatorskiej 

oraz genetyki populacji i filogeografii różnych grup ssaków (dużych ssaków drapieżnych, 
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ssaków kopytnych, drobnych ssaków). Wyniki moich dotychczasowych badań poszerzyły 

znacząco stan wiedzy na temat czynników determinujących funkcjonowanie populacji ssaków 

w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Znalazły również szerokie zastosowanie w 

ochronie i zarządzaniu populacjami dużych ssaków w Polsce.  

 W 2010 roku odbyłem trzymiesięczny staż naukowy w Zoological Society of London 

(ZSL, Wielka Brytania), gdzie pod kierownictwem dr Nathalie Pettorelli poszerzałem swoją 

wiedzę na temat indeksowania zasobów pokarmowych ssaków kopytnych z zastosowaniem 

wskaźników teledetekcyjnych (np. znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji – 

NDVI). Końcowym efektem wizyty w ZSL była praca naukowa opublikowana w 

czasopiśmie z listy filadelfijskiej (European Journal of Wildlife Research). Dodatkowo 

odbyłem szereg krótszych wizyt naukowych i szkoleń w zagranicznych instytucjach 

naukowych na Białorusi (Center for Biological Resources of the National Academy of 

Sciences, Mińsk, 2009), w Finlandii (University of Jyväskylä, 2013), Rosji (Russian 

Research Institute of Game Management and Fur Farming, Russian Academy of Sciences, 

Kirów, 2013; Institute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian Division, Russian 

Academy of Sciences, Jakuck, 2014), Czechach (Czech University of Life Sciences, 2019), 

które zaowocowały pracami naukowymi w następujących czasopismach z listy filadelfijskiej: 

Acta Theriologica, PLoS ONE, Journal of Biogeography, Ecology and Evolution 

(potwierdzenie odbycia wyżej wymienionych stażów zamieszone zostało w załączeniu). 

 Poza wymienionymi powyżej ośrodkami naukowymi prowadzę również szeroko 

zakrojoną współpracę z następującymi instytucjami: Uniwersytet w Białymstoku, 

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Białymstoku, Polski Związek Łowiecki, University of Debrecen (Węgry), Slovenian Forestry 

Institute (Słowenia). W ramach projektu ENETWILD (koordynowanego przez National 

Institute on Wildlife Research, Hiszpania), w którym zbierane są informacje na temat 

liczebności i pozyskania łowieckiego różnych gatunków ssaków, prowadzę szeroko 

zakrojoną współpracę z Latvian University of Agriculture (Łotwa), Estonian Environemental 

Agency (Estonia), Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (Litwa), Natural 

Resources Institute Finland (Finlandia), National Academy of Sciences of Belarus (Białoruś), 

Yerevan State University (Armenia), Russian Academy of Sciences (Rosja). Jestem również 

członkiem międzynarodowej naukowej sieci EURODEER zrzeszającej europejskich badaczy 

ssaków (reprezentujących 46 instytucji), którzy dzielą się danymi telemetrycznymi saren i 

jeleni i wykorzystują je w badaniach nad behawiorem i ekologią tych gatunków w skali 

kontynentalnej.  

 

Moja dotychczasowa aktywność naukowa skupiała się wokół następujących tematów 

przewodnich: 

 

Badania nad dużymi drapieżnikami  

Pracę w Zakładzie Badania Ssaków PAN (ZBS PAN) rozpocząłem w 2004 roku na 

stanowisku sekretarza projektu „Ogólnopolska inwentaryzacja wilka i rysia w nadleśnictwach 

i parkach narodowych”. W ramach tego projektu uczestniczyłem w zbiorze i analizie danych 

dotyczących występowania wilka i rysia na terenie całego kraju. Uzyskane wyniki wykazały, 
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iż wilki i rysie w latach 2000-2006 występowały głównie w północno-wschodniej, 

wschodniej i południowej Polsce, brak ich było natomiast w zachodniej Polsce. Następnie 

uczestniczyłem w opracowaniu modeli przydatności środowisk (habitat suitability model – 

HSM) dla wilka i rysia w całym kraju, potencjalnych korytarzy migracyjnych oraz barier 

mogących ograniczać dyspersję tych drapieżników na bazie danych zebranych w ramach 

projektu inwentaryzacji. Badania wykazały, iż tylko część środowisk określonych jako 

przydatne dla wilka i rysia była przez nie użytkowana, przy czym więcej optymalnych 

środowisk było wciąż nie zasiedlonych przez wilki [1,2,3]. Uzyskane wyniki znalazły 

zastosowanie w wytyczaniu korytarzy ekologicznych, których celem jest zapewnienie 

łączności ekologicznej w skali kraju i Europy. Przestrzenne rozmieszczenie korytarzy 

ekologicznych stanowiło z kolei podstawę przy projektowaniu przejść dla zwierząt na nowo 

budowanych drogach szybkiego ruchu w Polsce. 

Po 15 latach od początku programu inwentaryzacji wiele obszarów w zachodniej 

Polsce zostało ponownie zasiedlonych przez wilki, stąd pojawiła się możliwość oceny 

trafności przewidywań modelu HSM. Analizy, w których brałem udział wykazały, że model 

HSM z wysoką precyzją przewidywał, które obszary stanowiły optymalne siedliska dla wilka, 

a następnie zostały przez nie zasiedlone [4]. Większość zasiedlonych obszarów leżała jednak 

poza obszarami Natura 2000. Dlatego też, w celu zapewnienia większej ochrony nowo 

powstałych populacji, zarekomendowano poszerzenie istniejącej sieci obszarów Natura 2000 

[5]. Uczestniczyłem też w badaniach nad pochodzeniem wilków, które ponownie zasiedliły 

kompleksy leśne w zachodniej Polsce. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w trakcie 

realizacji projektu inwentaryzacji dużych drapieżników, współkoordynowałem zbiór prób 

odchodów oraz tkanek pozyskanych z martwych wilków (fragmenty skóry i mięśni) do badań 

genetycznych z całego obszaru Polski. Badania genetyczne wykazały znaczne zróżnicowanie 

genetyczne wilków w Polsce. Wilki z zachodniej Polski były genetycznie najbardziej 

podobne do wilków z populacji zasiedlających północno-wschodnią część kraju [6].  

 Dodatkowo, w ramach programu inwentaryzacji dużych drapieżników prowadziłem 

zbiór informacji na temat ofiar wilków. Dane te wykorzystałem w analizie przestrzennego 

zróżnicowania pokarmu wilka w Polsce, które wykazały, że głównymi ofiarami wilka są jeleń 

(selektywnie wybierany z zespołu ssaków kopytnych), sarna (użytkowana proporcjonalnie do 

jej udziału w zespole ssaków kopytnych) i dzik (gatunek o najniższym stopniu preferencji). 

Stwierdzono, że udział poszczególnych gatunków w pokarmie wilka wykazywał przestrzenne 

zróżnicowanie odpowiadające strukturze genetycznej wilka w Polsce [7]. Wiedzę i 

doświadczenia zdobyte w czasie prowadzenia programu inwentaryzacji dużych drapieżników 

wykorzystałem również w opracowywaniu poradników monitoringu wilka i rysia w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska [8,9]. 

Uczestniczyłem też w badaniach nad dużymi drapieżnikami na poziomie 

biogeograficznym. Analizy pokarmu niedźwiedzia brunatnego w Eurazji wykazały, że udział 

pokarmu zwierzęcego w jego diecie charakteryzował się znacznym przestrzennym 

zróżnicowaniem. W europejskiej części zasięgu udział ssaków kopytnych w diecie 

niedźwiedzia zmniejszał się wraz ze wzrostem średniej rocznej temperatury. W porównaniu z 

populacjami z północy Europy, dietę niedźwiedzi z populacji północno-azjatyckich cechował 
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mniejszy udział pokarmu zwierzęcego. W całym zasięgu preferowaną ofiarą niedźwiedzi był 

łoś [10].  

Z kolei badania nad zróżnicowaniem genetycznym wilków w Europie przy użyciu 

markerów SNP dowiodły odmienności genetycznej populacji z Półwyspu Apenińskiego. W 

obrębie pozostałych obszarów najwyraźniejsze różnice genetyczne stwierdzono pomiędzy 

wilkami z populacji dynarsko-bałkańskiej (Chorwacja, Bułgaria i Grecja) oraz populacji z 

centralno-północnej części kontynentu (Finlandia, Łotwa, Białoruś, Rosja i Polska). 

Zaobserwowane różnice genetyczne potwierdzone również zostały na poziomie frekwencji 

genów funkcjonalnych, powiązanych między innymi z termoregulacją i kontrolą zmysłów 

wzroku, słuchu oraz węchu [11]. 
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Badania nad ssakami kopytnymi 

Znaczna część moich badań naukowych dotyczyła czynników kształtujących dynamikę 

liczebności populacji ssaków kopytnych. Wykazałem, że znaczne przestrzenne zróżnicowanie 

zagęszczeń ssaków kopytnych w Polsce (jeleń, sarna, dzik) było najsilniej determinowane 

różnicami w lesistości obszarów oraz w temperaturach zimowych – najwyższe zagęszczenia 

były stwierdzone w obszarach charakteryzujących się wysoką lesistością i łagodnymi 

warunkami pogodowymi zimą. Sarny i dziki najliczniej występowały w mozaice lasów 

liściastych i mieszanych oraz pól uprawnych. Wysokie zagęszczenie dzików było również 

związane z występowaniem obszarów podmokłych [1]. Tematem mojej pracy doktorskiej 

było określenie parametrów rozrodczych samic jelenia szlachetnego oraz czynników 

kształtujących ich płodność w północno-wschodniej Polsce. Stwierdziłem, iż samice jelenia 

charakteryzowały się dużym potencjałem reprodukcyjnym wyrażonym w wysokim poziomie 

płodności, wczesnym przystępowaniem do rozrodu oraz brakiem spadku płodności z 

wiekiem. Prawdopodobieństwo płodności samic wzrastało z ich wiekiem i kondycją [2]. 

Zebrany materiał umożliwił również ocenę płci zarodków i weryfikację hipotezy Triversa-

Willarda. Wykazałem, że prawdopodobieństwo posiadania potomstwa płci męskiej wzrastało 

wraz ze zwiększającą się kondycją samic jelenia, niezależnie od ich wieku oraz zagęszczenia 

populacji [3]. Wyniki na temat płodności samic jelenia w północno-wschodniej Polsce 

uzupełniłem o informacje na ten temat z innych europejskich populacji. Płodność samic 

jelenia w skali biogeograficznej (Europa) była ujemnie skorelowana z zagęszczeniem 

populacji [4]. Uczestniczyłem również w badaniach nad wpływem zagęszczeń populacji na 

masę ciała i wielkość miotu u sarny europejskiej w tej samej skali przestrzennej. Cięższe 

samice miały więcej młodych w miocie niezależnie od szerokości geograficznej, na której 

występowały badane populacje. Wielkość miotu malała jednak wraz ze wzrostem 

zagęszczenia populacji [5]. Natomiast badania nad poziomem przeżywalności i czynnikami 

śmiertelności saren w krajobrazie rolniczym okolic Puszczy Białowieskiej wykazały, że 

głównym powodem śmiertelności saren było niezależne od wieku i płci zwierząt 

kłusownictwo [6]. 

 Obniżona przeżywalność w populacjach ssaków kopytnych może być również efektem 

działalności pasożytów wewnętrznych lub infekcji wirusowych. Badania, w których 

uczestniczyłem wykazały, że żubry są żywicielami wielu gatunków pasożytów (nicienie i 

tasiemce) występujących w ich układzie pokarmowym. Najwięcej jaj pasożytów przewodu 

pokarmowego w kale żubrów stwierdzono w okresie intensywnego dokarmiania żubrów (od 

grudnia do marca) [7]. Z kolei zarażenie inwazyjnym, krwiopijny nicieniem Ashworthius 

sidemi było dodatnio skorelowane z czasem jaki upłynął od pierwszego stwierdzenia pasożyta 

w populacji żubrów oraz wielkością stad żubrów. Najmniej krwiopijnych nicieni stwierdzono 

u cieląt oraz u samców [8]. Zajmowałem się również problematyką związaną z 
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rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacjach dzika w 

Polsce [9]. Jednym z efektów mojej pracy było odkrycie, że w północno-wschodniej Polsce 

prawdopodobieństwo zakażenia tym wirusem zwiększało się istotnie ze wzrostem lokalnych 

zagęszczeń populacji dzików oraz było większe na obszarach charakteryzujących się wysoką 

lesistością. Dodatni efekt zagęszczeń dzików wzrastał z malejącą odległością od obszarów, w 

którym wcześniej stwierdzono przypadki ASF [10]. 

 Część mojej aktywności naukowej związana była z badaniami na temat indeksowania 

zasobów pokarmowych oraz użytkowania środowisk żerowania i diety ssaków kopytnych. 

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI) jest powszechnie używany w 

indeksowaniu produktywności środowisk i dostępności zasobów pokarmowych ssaków 

kopytnych. W swoich badaniach wykazałem, że użyteczność tego wskaźnika w szacowaniu 

biomasy roślinności dostępnej dla zwierząt kopytnych w sezonie wegetacyjnym jest wysoka 

w terenach otwartych zarówno wiosną, jak i latem. W środowiskach leśnych wskaźnik NDVI 

był dodatnio skorelowany z biomasą roślinną jedynie wiosną [11]. Brałem też udział w 

badaniach, których celem było powiązanie zawartości stabilnych izotopów azotu (δ15N) i 

węgla (δ13C) w kolagenie kości żubra, łosia i jelenia ze środowiskami żerowania i ich dietą. U 

wszystkich gatunków zawartość izotopu węgla wzrastała ze spadkiem lesistości badanych 

obszarów. Zmienność zawartości tego izotopu może być wykorzystana do rekonstrukcji 

środowisk użytkowanych przez ssaki kopytne – rosnąca zawartość izotopu węgla może 

świadczyć o wzrastającym użytkowaniu środowisk nieleśnych. W przypadku izotopu azotu 

nie odnaleziono czynników wyjaśniających jego zmienność w zawartości w kolagenie łosia. 

U żubra i jelenia zawartość tego izotopu była ujemnie skorelowana z lesistością, co można 

interpretować różnicami w diecie zwierząt – większa lesistość oznacza najprawdopodobniej 

większą ilość żeru pędowego, a mniejszą bogatych w azot traw i ziół. Dodatkowo zawartość 

izotopu azotu w kolagenie żubrów była dodatnio skorelowana ze średnią roczną temperaturą 

oraz była wyższa na obszarach, w których zwierzęta użytkowały uprawy rolne zimą 

[12,13,14]. Badania te mogą znaleźć szerokie zastosowanie w rekonstrukcji obecnych i 

historycznych środowisk żerowania i diety ssaków kopytnych. Badałem również wpływ 

żerowania żubra oraz gatunków jeleniowatych (łoś, jeleń, sarna) na regenerację drzew leśnych 

w otwartych obszarach Puszczy Białowieskiej (śródleśne polany, doliny rzeczne). Badania te 

pokazały, że zagęszczenie i objętość podrostów drzew w tych obszarach była negatywnie 

skorelowana z częstotliwością wizyt żubra. Pozwala to na wnioskowanie, iż żerowanie 

żubrów może być głównym czynnikiem ograniczającym zarastanie otwartych obszarów w 

Puszczy Białowieskiej [15]. 

 Byłem również zaangażowany w badania nad zmiennością genetyczną i filogeografią 

ssaków kopytnych w Polsce i Europie. W ramach tych badań uczestniczyłem w zakrojonym 

na szeroką skalę przestrzenną zbiorze prób DNA jelenia, sarny i dzika w centralnej i 

wschodniej Europie. Badania te umożliwiły między innymi aktualizację zasięgu linii 

filogenetycznych oraz lokalizację potencjalnych refugiów glacjalnych i dróg postglacjalnej 

rekolonizacji Europy przez ssaki kopytne. W przypadku jelenia potwierdzono występowanie 

trzech linii mitochondrialnego DNA (mtDNA) w Europie, przy czym dowiedziono, że linia 

zachodnia sięga dużo dalej na wschód (centralna Białoruś). Obecność linii zachodniej w wielu 

obszarach może być efektem translokacji i reintrodukcji jeleni w lokalizacjach gdzie gatunek 
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historycznie występował [16]. Próby dzików niemal w całym zasięgu gatunku w Europie 

zostały przypisane do jednej linii mtDNA. Pozostałe dwie linie mtDNA dzików tworzyły 

haplotypy z endemicznego kladu z półwyspu Apenińskiego oraz z kladu 

wschodnioazjatyckiego. Różnorodność genetyczna zwiększała się z północy na południe, 

osiągając maksymalną wartość w potencjalnych refugiach glacjalnych (Półwyspy Bałkański, 

Apeniński, Iberyjski oraz południowa Francja). Wzorzec ten jest najprawdopodobniej 

związany z warunkami klimatycznymi, w szczególności tymi panującymi w okresie 

maksimum ostatniego zlodowacenia (LGM) [17,18]. Z kolei badania mitochondrialnego DNA 

saren w północno-wschodniej Polsce nie potwierdziły obecności różnic genetycznych 

pomiędzy sarnami zamieszkującymi środowiska otwarte i leśne. Co ciekawe, niemal połowa 

osobników posiadała haplotypy sarny syberyjskiej (Capreolus pygargus), która obecnie nie 

występuje w obszarze objętym badaniami. Introgresja mtDNA sarny syberyjskiej do genomu 

sarny europejskiej mogła być efektem translokacji sarny syberyjskiej do obszarów 

zasiedlonych przez sarną europejską lub naturalnej hybrydyzacji pomiędzy gatunkami w 

przeszłości [19]. 

 Zajmowałem się również problemami naukowymi związanymi z zarządzaniem 

populacjami dzikich ssaków kopytnych. Wraz ze współpracownikami zestawiliśmy wiedzę na 

temat stosowanych praktyk oraz aktualnych wyzwań, przed jakimi stoją zarządzający 

populacjami ssaków kopytnych w Polsce i Europie [20,21]. Zwróciliśmy między innymi 

uwagę na: (1) rolę ssaków kopytnych w funkcjonowaniu ekosystemów, (2) wpływ pozyskania 

łowieckiego, drapieżnictwa i dokarmiania zimowego na dynamikę liczebności ssaków 

kopytnych, (3) sytuacje konfliktowe, jak szkody w uprawach rolnych i leśnych oraz kolizje 

drogowe. Wskazaliśmy na konieczność zmian w obecnych planach zarządzania populacjami 

ssaków kopytnych, zapewniających trwałość funkcjonowania ich populacji w obliczu 

przyszłych zmian związanych z ociepleniem klimatu i działalnością człowieka [21]. 

Dodatkowo, na przykładzie populacji żubra w Puszczy Białowieskiej wskazaliśmy na 

korzyści, jakie mogą płynąć z wykorzystania informacji historycznych w tworzeniu planów 

zarządzania i ochrony populacji ssaków kopytnych [22].  
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Badania nad małymi ssakami 

Część mojej aktywności badawczej poświęcona była badaniom nad małymi ssakami. 

Uczestniczyłem w analizach czynników kształtujących strukturę i zmienność genetyczną 

myszy leśnej (Apodemus flavicollis), nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) oraz nornika 

burego (Microtus agrestis) w skali regionalnej (północno-wschodnia Polska) i kontynentalnej 

(Europa Centralna) [1,2,3]. U wszystkich badanych gatunków analizy mtDNA wykazały, że 

badane osobniki należały do linii filogenetycznych o równoleżnikowym przebiegu. 

Przynależność badanych osobników do poszczególnych linii filogenetycznych była istotnie 

skorelowana z warunkami klimatycznymi, a w szczególności ze średnią temperaturą stycznia 

zmniejszającą się z zachodu na wschód. W przypadku nornika burego rozmieszczenie linii 

filogenetycznych było kształtowane również przez sumę rocznych opadów – 

prawdopodobieństwo przypisania osobnika do linii wschodniej zmniejszało się wraz ze 

wzrastającą ilością opadów [1]. Z kolei analizy mikrosatelitarnego DNA potwierdziły wysoką 

zmienność genetyczną myszy leśnych zasiedlających kompleksy leśne północno-wschodniej 

Polski. Myszy leśne należały do dwóch głównych klastrów genetycznych (północnego i 

południowego). Prawdopodobieństwo przypisania osobnika do klastra północnego wzrastało 

ze zmniejszającą się temperaturą stycznia i lipca oraz było większe w obszarach 

charakteryzujących się wyższym udziałem lasów liściastych i mieszanych [2].  

Brałem też udział w badaniach dynamiki karczownika (Arvicola amphibius) w 

północno-wschodniej Polsce (Pojezierze Mazurskie). W trakcie czterech lat badań liczebność 

karczowników stopniowo wzrastała, pomimo wysokiej corocznej wymiany osobników w 

populacji. Karczowniki stanowiły istotny element diety norki amerykańskiej (Neovison vison) 

(w szczególności w maju i czerwcu). Stwierdzono również, że populacje karczowników 

występujące w małych zbiornikach wodnych sąsiadujących z dużymi jeziorami najlepiej 

unikały drapieżnictwa norki amerykańskiej [4]. 

 Byłem również zaangażowany w badania nad czynnikami wpływającymi na czasową 

zmienność aktywności i dostępności pokarmu u nietoperzy. Nie potwierdziliśmy hipotezy 

zakładającej występowanie czasowego rozdziału nisz pokarmowych dwóch blisko 

spokrewnionych gatunków nietoperzy, tj. borowca wielkiego (Nyctalus noctula) i borowca 
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leśnego (Nyctalus leisleri) współużytkujących te same środowiska w Puszczy Białowieskiej. 

Aktywność obu gatunków była podobna i w głównej mierze kształtowana przez zachowania 

związane z rozrodem oraz temperaturą otoczenia [5]. Uczestniczyłem też w opracowaniu 

metody szacowania liczebności owadów na podstawie zdjęć wykonanych przez zdalne 

aparaty fotograficzne umiejscowione w różnych środowiskach użytkowanych przez 

nietoperze. Wykazano znaczną zmienność liczebności owadów na zdjęciach pomiędzy 

analizowanymi środowiskami. Najwięcej owadów zaobserwowano na zdjęciach wykonanych 

w środowiskach występujących w pobliżu sztucznego jeziora, natomiast najmniej wewnątrz 

wsi położonych w obszarze Puszczy Białowieskiej. Zdjęcia z największą liczbą owadów były 

wykonane w najcieplejszym okresie (lipiec/sierpień) i krótko po zachodzie słońca. 

Potwierdzono wysoką wiarygodność i przydatność prezentowanej metody w szacowaniu 

czasoprzestrzennej zmienności liczebności owadów [6]. 

  

Publikacje: 

 

1. Stojak J., Borowik T., Górny M., McDevitt A. D., Wójcik J. M. 2019. Climatic influences on the genetic 

structure and distribution of the common vole and field vole in Europe. Mammal Research 64: 19-29. 

2. Czarnomska S. D., Niedziałkowska M., Borowik T., Jędrzejewska B. 2018. Regional and local patterns of 

genetic variation and structure in yellow-necked mice - the roles of geographic distance, population 

abundance, and winter severity. Ecology and Evolution 8: 8171-8186. 

3. Czarnomska S. D., Niedziałkowska M., Borowik T., Jędrzejewska B. 2019. Winter temperature correlates 

with mtDNA genetic structure of yellow-necked mouse population in NE Poland. 

4. Brzeziński M., Chibowska P., Zalewski A., Borowik T., Komar E. 2018. Water vole Arvicola amphibius 

population under the impact of the American mink Neovison vison: Are small midfield ponds safe refuges 

against this invasive predator? Mammalian Biology 93: 182-188. 

5. Ruczyński I., Zahorowicz P., Borowik T., Hałat Z. 2017. Activity patterns of two syntopic and closely 

related aerial-hawking bat species during breeding season in Białowieża Primaeval Forest. Mammal 

Research 62: 65-73. 

6. Ruczyński I., Hałat Z., Zegarek M., Borowik T., Dechmann D. K. N. 2020. Camera transects as a method 

to monitor high temporal and spatial ephemerality of flying nocturnal insects. Methods in Ecology and 

Evolution 11: 294-302. 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę. 

a) Działalność dydaktyczna 

Od początku zatrudnienia w Instytucie Biologii Ssaków PAN wygłaszałem wykłady naukowe 

dla różnych grup słuchaczy (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci, 

doktoranci): 

 „Ocena liczebności ssaków kopytnych – przegląd metod” – dla uczniów Technikum 

Leśnego w Białowieży (Białowieża, 19.11.2009) 
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 „Ecology and conservation problems of wolves in Poland” – dla studentów 

Wageningen University, Holandia (Białowieża, 15.04.2013) 

 “Factors shaping reproduction of red deer Cervus elaphus females in northeastern 

Poland” – dla doktorantów w ramach 6th Jyväskylä Winter School of Ecology 

(Finlandia, Konnevesi, 21.02.2013) 

 „Środowiskowe uwarunkowania rozmieszczenia ssaków kopytnych w Polsce” – dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu e-Przyrodnik: 

Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego (Białowieża, 

24.04.2014) 

 “Ecology and conservation problems of wolves in Poland” – dla studentów Cambridge 

University, Wielka Brytania (Białowieża, 14.05.2014) 

 “Ecology and conservation problems of wolves in Poland” – dla studentów Van Hall 

Institute, Holandia (Białowieża, 15.05.2014) 

 „Ekologia i ochrona wilka” – dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży oraz 

Liceum z DBJN w Hajnówce (Białowieża, 22.05.2015) 

 „W pogoni za dziką naturą. Behawioralne aspekty psa i wilka ” – dla uczniów szkół 

gimnazjalnych w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (Białowieża, 27.04.2017, 

08.06.2017) 

 „Budowa morfologiczna i ekologia jelenia szlachetnego” – dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Hajnówce (Hajnówka, 12.06.2017) 

 „Movement strategies of moose in Eastern Poland” – dla studentów odbywających 

praktyki w IBS PAN w Białowieży (Białowieża, 10.09.2021) 

 “Ecology and conservation problems of wolves in Poland” – dla studentów 

odbywających praktyki w IBS PAN w Białowieży (Białowieża, 20.09.2021) 

 

Dodatkowo prowadziłem lub współprowadziłem następujące kursy: 

 „Application of GIS techniques in mammal studies” – dla doktorantów w ramach 

programu Summer Schools in Ecology and Biodiversity: Understanding Patterns and 

Processes BIOSEB (11-13.06.2008; 26-28.05.2009)  

 „System Informacji Geograficznej (GIS) i obsługa odbiorników GPS” – dla 

pracowników nadleśnictw, parków narodowych i krajobrazowych oraz wolontariuszy 
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w ramach projektu EuroGIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity 

data collection (Białowieża, 25-26.09.2012) 

 „Podstawowe metody statystyczne w badaniach ekologicznych” – dla doktorantów 

Instytutu Biologii Ssaków PAN, Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży oraz 

Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego 

(Białowieża, 08-09.12.2016) 

 „Statystyka i planowanie eksperymentu” – dla doktorantów Instytutu Biologii Ssaków 

PAN w Białowieży, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Instytutu 

Paleobiologii PAN oraz Instytutu Parazytologii PAN w ramach Szkoły Doktorskiej 

„Bioplanet” (Warszawa, 12.2019-01.2020, Białowieża, 12.2020-01.2021) 

 

Sprawowałem opiekę naukową nad doktorantką mgr Katariną Flajšman z Slovenian Forestry 

Institute, Lublana (Słowenia), studentką Arianą Töws (09.08.-08.10.2021) z Carl von 

Ossietzky University w Oldenburgu (Niemcy) w czasie ich stażu w Instytucie Biologii 

Ssaków PAN. Zapewniłem również opiekę naukową dla mgr Beaty Bramorskiej odbywającej 

w IBS PAN staż z Urzędu Pracy (01.02-30.06.2021). 

 

b) Działalność organizacyjna 

W okresie od 05.08.2019 do 30.09.2020 roku pełniłem obwiązki Kierownika Zakładu 

Biogeografii w Instytucie Biologii Ssaków PAN. Uczestniczyłem w komitetach 

organizacyjnych konferencji (Summer Schools in Ecology and Biodiversity: Understanding 

Patterns and Processes BIOSEB, 7th International Moose Symposium) i warsztatów 

(EuroGIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity data collection). Byłem 

również członkiem komisji rekrutacyjnych w projektach EuroNatur, ENETWILD oraz e-

Puszcza. W ramach projektów BIOGEAST i ENETWILD organizowałem współpracę 

pomiędzy IBS PAN a jednostkami naukowymi z krajów Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, 

Ukraina). Współorganizuje też cotygodniowe spotkania „Lunch meeting” pracowników IBS 

PAN i naukowców z innych instytucji, na których dyskutowane są bieżące problemy i 

wyzwania nauki w Polsce i zagranicą.  

 

c) Działalność popularyzująca naukę 

Od początku mojego zatrudnienia w Instytucie Biologii Ssaków PAN prowadziłem 

działalność popularyzatorską poprzez wygłaszanie wykładów dla słuchaczy z środowisk 
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pozanaukowych (np. leśnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, 

przewodnicy turystyczni, nauczyciele, uczniowie) oraz publikując artykuły 

popularnonaukowe. Byłem również współwykonawcą realizowanych przez IBS PAN 

projektów popularyzujących wyniki badań naukowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadpodstawowych „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych 

południowego Podlasia” oraz „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Jak daleko psu do wilka? 

Biologiczne aspekty udomowienia gatunku”, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

 

Wykłady i publikacje: 

  „Wpływ produktywności środowiska na płodność samic jelenia Cervus elaphus oraz 

zdolność kompensacji strat powodowanych przez drapieżnictwo i pozyskanie 

łowieckie” – dla pracowników nadleśnictw RDLP Białystok (Malinówka, 07.03.2008) 

  „Czynniki środowiskowe kształtujące zagęszczenie ssaków kopytnych w Polsce” na 

naradzie łowieckiej dla pracowników nadleśnictw RDLP Białystok – dla pracowników 

nadleśnictw RDLP Białystok (Malinówka, 07.03.2008) 

 „Wpływ produktywności środowiska na płodność samic jelenia Cervus elaphus oraz 

zdolność kompensacji strat powodowanych przez drapieżnictwo i pozyskanie 

łowieckie” – dla pracowników nadleśnictw i myśliwych z rejonu hodowlanego 

Puszcza Augustowska (Augustów, 07.04.2008) 

 „Ocena liczebności ssaków kopytnych – przegląd metod” – dla przewodników 

turystycznych Puszczy Białowieskiej (Białowieża, 21.03.2009) 

 „Biologiczne podstawy zarządzania i ochrony dużych ssaków w województwie 

podlaskim – integracja ochrony bioróżnorodności z celami gospodarki leśnej i 

łowieckiej” – dla pracowników nadleśnictw RDLP Białystok (Malinówka, 

14.08.2009) 

 „Ryś w Polsce – metody inwentaryzacji i występowanie” – XV Spotkania z Naturą i 

Sztuką UROCZYSKO (Supraśl, 22.03.2010) 

 „Inwentaryzacja i monitoring populacji rysia – metody, wyniki, potrzeby i 

możliwości” – dla pracowników Lasów Państwowych i przedstawicieli Polskiego 

Związku Łowieckiego (Olsztyn, 29.10.2010) 
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 „Inwentaryzacja i monitoring populacji rysia – metody, wyniki, potrzeby i 

możliwości” – dla pracowników Lasów Państwowych i przedstawicieli Polskiego 

Związku Łowieckiego (Rzeszów, 26.11.2010) 

  „Metody inwentaryzacji populacji wilka i rysia” – XXXV Wszechnica Biebrzańska, 

Zima nad Biebrzą (Goniądz, 26.02.2011) 

 „Inwentaryzacja wilka – specyfika tropień zimowych” – dla przewodników 

turystycznych Puszczy Białowieskiej (Białowieża, 05.03.2011) 

 „Użytkowanie środowisk przez łosie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego” – 

XXXVI Wszechnica Biebrzańska, Czerwone Bagno – relikt torfowisk wysokich 

(Goniądz, 02.04.2011) 

 „Metody inwentaryzacji wilków” – dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie (Drawsko, 12.01.2012) 

 „Wilk” – wykład w ramach projektu realizowanego przez Centrum Koordynacji 

Projektów Środowiskowych pt. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach 

leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” 

(Supraśl, 06.06.2013) 

 „Nauka, przyroda i kultura w krainie wiecznej zmarzliny – ekpedycja do Jakucji 

(Syberia)” – dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego (08.05.2014) 

 „Czy wilka należy się bać? Trudne relacje między wilkiem a człowiekiem” – w 

ramach seminarium naukowego „Zwierzęta w naturze i kulturze” (Hajnówka, 

15.03.2017) 

 „Kto rano wstaje.... – dobowa i sezonowa aktywność łosi w Biebrzańskim PN” – 

LXVI Wszechnica Biebrzańska, Czy wiemy wszystko o łosiach? – najnowsza wiedza 

na temat gatunku (Goniądz, 13.10.2018) 

 „Dokąd zmierzasz łosiu – wędrówki łosi na biebrzańskich bagnach” – LXVI 

Wszechnica Biebrzańska, Czy wiemy wszystko o łosiach? – najnowsza wiedza na 

temat gatunku (Goniądz, 13.10.2018) 

 „Śladami wędrowca znad bagien – aktywność i użytkowanie przestrzeni przez łosie” – 

Dzień Łosia (Białowieża, 11.09.2021) 

 Borowik T. 2005. Tropem białowieskich wilków. Puszczyk 10. 
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o Borowik T., Jędrzejewska B, Jędľzejewski w. 2013. wilk _ đrapieżnik. W:

Tajemnice doliny Biebľzy. Eseje naukowe o zwierzętach i roślinach. Red. red. nauk. J.

R. E. Taylor. Białystok, Trans Humana: 48-54.

Dodatkowo populaľyzowałem wyniki badań naukowych i wiedzę przyrodĺiczą za

pośľednictwem stľony internetowej IBS PAN, udzielając wywiadów w mediach lub

przygotowuj ąc infoľmacj e prasowe prezentowane w mediach.

o Stľona intemetowa IBS PAN poświęcona,,ogólnopolskiej inweĺtaryzacji wilka i rysia

w nadleśnictwach i paľkach narodowych'' _

https ://ibs.bialowieza.pl/proj ekty/inwentaryzacj ď

o Metody inwentaryzacji wilka i rysia - wywiad dla TVPl (13.01 .2009)

o Badania genetyczne sarny europejskiej w północno-wschodniej Polsce - wywiad dla

Rosyj skiej Telewizji,,Rossiya 1 " (20.08.20 1 3)

o Ekologia jelenia szlachetnego - wywiad dla TVP1 (program ,,Las Story")

(24.08.201s)

o Pľoblemy współegzystencji wilka z człowiekiem wywiad dla TV Podlasie

(rs.03.2017)

o ,,Łosie na kľawędzi'' - PAP Nauka w Polsce (03'11 .2017)

o ,,Migľowai czy nie migrowaó oto jest pytanie?'' - PAP Nauka w Polsce (23.03.2020)

o ,,CZY łosie przetrwają coraz bardziej upalne lata?" PAP Nauka w Polsce

(06.0s.2020)

. Wpływ tempeľatuľy latem na zachowanie łosi wywiad dla Radia Lublin

(08.0s.2020)

o Kolizje drogowe zudzĺałem łosi _ wywiad dla ľadia ToK FM (29.0L202I)

o ,,Łoś nadtodze" _ PAP Nauka w Polsce (09.02.202ĺ)

o Kolizje drogowe zudziałem łosi - wywiad dla TVP3 Poznan(I7.02.202I)

o Kolizje drogowe z udziałem łosi - wywiad dla Gazety Wyborczej (03.02.20ŻI).

7. oprőcz kwestii wymienionych w pkt. 1-6' wnĺoskodawca może podać ĺnne infoľmacje,

ważne z jego punktu widzenia, doĘczące jego kariery zawodowej.

Białowieża, dn. 28.10.202I roku
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ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieźa
tel.48 (85) 68277 s0, fax48 (85) 68277 52
NtP 543-'t2-25-396
www.ibs.bialowieza.pl

Białowieża, 18.I0.2021 r.

Dľ Tomasz Borowik
Instýut Biologii Ssaków PAN
ul. Stoczek 1

I7-230 Białowieża

POTWIERDZENIE ODBYCIA STAZU I WIZYT NAUKOWYCH

Niniejszym potwierdzam, iŻPan dr Tomasz Borowik' pracownik Instytutu Biologii

Ssaków Polskiej Akademii Nauk, w dniach 01.04-30.06.2010 pľzebywał na stażu naukowym

w Zoological Society of London w Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego pľzez IBS

PAN pľojektu ,,BIORESC Transfeľ of Knowledge in Biodiversity Research and

Conservation'' oraz odbył wiz5Ąy naukowe w następujących instýucjach: Centľę for

Biological Resources of the National Academy of Sciences, Mińsk' Białoruś (projekt

,,EuľoNatur'', 10-14.02.2009); University of Jyväskylä, Konnevesi, Finlandia (pľojekt

,,BIOCONSUS - Resęarch Potential in Consęrvation and Sustainable Management of
Biodiversity"; 18-22.02.Ż013); Russian Research Institute of Game Management and Fur

Farming, Russian Academy of Sciences' Kirów, Rosja (projekt ,,BIOGEAST _ Biodiversity

of East-European and Siberian laľge mammals on the level of genetic vaľiation of
populations"; 17-31.08.2013); Institute for Biological Pľoblems of Cryolithozone, Siberian

Division, Russian Academy of Sciences, Jakuck, Rosja (project ,,BIOGEAST"; 17-

3L03.2014); Czech Univeľsity of Life Sciences, Praga, Czechy (pľoject ,,ENETWILD, 20-

22.06.2019).
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