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Recenzja osiągnięć naukowych dr Tomasza Borowika

w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dr Tomasz Borowik uzyskał tytuł zawodowy magistrainż.leśnictwa w roku 2003, a stopień

naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii w roku ż0I4 na Wydziale Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł ,,WpĘw produktywności

środowiska na płodność samic jel enia Cervus elaphus w północno-wschodniej Polsce".

Późniejszapraca naukowa koncentrowała się dalej głównie wokół biologii dużych ssaków,

choć współpracował także w projektach dotyczących ssaków małych. Od2004 roku pracował

natóżnych stanowiskach w Instytucie Biologii Ssaków PAN, ostatnio na stanowisku

adiunkta.

Ocena osiągnięcia naukowego przedstawionego jako podstawa postępowania o nadanie

stopnia naukowego doktora habilitowane go

Dr Tomasz Borowik przedstawił osiągnięcie zatytułowane ,,Użytkowanie przestrzeni i

aktywność łosia na skraju zasięgu występowania i ich konsekwencje dla zarządzaniai

ochrony gatuŃu". Osiągnięcie to składa się z cyklu pięciu spójnych tematycznie prac

opublikowanych w bardzo dobrych międzynarodowych czasopismach. Są to (nie podaję

surowego impact factor, gdyż jest on bezwartościowym wskaznikiem):

1. Borowik T., RatkiewiczM,, Maślanko W., DudaN., Kowalczyk R. 2020. The level of

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

oNE 15(3): ęOż3052L DOI: I0.I37Iljournal.pone.023052l. MNiSW: 100 pkt, drugi

kwartyl w multidisciplinary sciences (26 pozycjana72)

2. Borowik T., Kowalczyk R., Maślanko W., DudaN., RatkiewiczM.202I. Annual

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

and Sociobiology 75 II9. MNiSW: 100 pkt, drugi kwartyl w behavioral sciences

(25 pozycjana 53) i ecology (68 pozycja na 166)



3. Borowik T., RatkiewiczM.,Maślanko W., DudaN., Kowalczyk R. 2020. Too hot to

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

Landscape Ecology 35:134I-I351. MNiSW : I40 pkt, drugi kwartyl w ecologY (42

pozycjana 166)

4. Borowik T., RatkiewiczM.,MaślaŃo W., Kowalczyk R., DudaN., Zmihorski M.

202I. Temporal pattern of moose-vehicle collisions. Transportation Research Part D:

Transport and Environment 92: 102715. MNiSW :140 pkt, pierwszy kwartyl w

environmental studies (2I pozyĘa na I25)

5. Borowik T., RatkiewiczM.,MaślaŃo W., DudaN., 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 81-95. MNiSW: 30 pkt (obecnie 70

pkt), drugi kwartyl (pozycja 53 na 166)

Wszystkie te publikacje są pracami wieloautorskimi, a dr Borowik jest w nich pierwszym i

korespondencyjnym autorem. Według oświadczenia jego udziń w powstawaniu pracy

wynosił 70Yo (prace I,2 i 3), 65Yo (praca 4) i 60% (praca 5), co potwierdzają oświadczenia

współautorów. Wszystkie prace reprezentuj ąbardzo wysoki poziom merytoryczny, a w

dodatku mają wysoki potencjał aplikacyjny. Opublikowane były w czasopismachz

pierwszego (edna praca) lub drugiego (cztery prace) kwartylu.

Badane populacje, zlokalizowane w Biebrzańskim Parku Narodowym i Poleskim Parku

Narodowym i ich otoczeniu, znajdują się na południowym skraju zasięgu tego gatunku. Jest

więc oczyłviste, że łoś na tych terenach, generalnie na terenie całej Polski,będzie lub już jest

poddany silnemu stresowi związanemu z ociepleniem klimatu. Zatembadanie wykorzystania

przestrzeniprzęz osobniki tego gatunku w oparciu o dane uzyskane poprzezwyposażenie

szeregu osobników w nadajniki telemetrii satelitarnej (GPS), ma ogromne znaczenie.

Przebadano w ten sposób 37 dorosłych osobników łosia w latach 2012-2018. Łatwo sobie

vłyobrazić ogrom uzyskanego materiału przy ciągłych obserwacjach takiej liczby osobników.

Dr Borowik vłykazał się dużą biegłością w trudnej analizie danych przestrzennych.

Należy podkreślić, że łoś jest w Polsce gatunkiem łownym, nadmiemy odstrzał przed rokiem

200l, wynikający z błędnych oszacowń liczebności, spowodował zńarnanię populacji,

dzięki moratorium na polowania populacj a odrodziła się, a obecnie planuje się wznowienie

pozyskania tego gatunku. Jest więc niezwykle wńną by nie popełnić błędów sprzed roku

2001 i oprzeć plany pozyskania na naukowych podstawach, w czym prace dr Borowika będą

bardzo pomocne. Populacje w parkach narodowych północnego-wschodu Polski stanowić



powinny swoiste refugium dla tego gatunku, jednak wielkość tych parków tego nie

gwarantuje, gdyż jakwykazał dr Borowik areały poszczegolnych osobników najczęściej

sięgaj ą daleko poza sam park, a nawet j ego otulinę. Prace 1 -3 wskazuj ą jednoznalznie, że z

chwilą wznowienia polowań łosie nie będą mogły chronić się na terenie parków narodowych,

gdyżich wychodzenie poza nie wynika zv,rymagań środowisko!\ych tego gatunku,

zmieniających się w ciągu roku. Łosie preferują bagna latem, a lasy zimą. Tylko niewielki

procent osobników, zwłaszcza w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego okolicy, użytkuje

przestrzeń o takim zróżnicowu"liu elementów środowiska, że nie muszą migrować w okresie

jesiennym i wiosennym. W populacji biebrzańskiĄ udział osobników migĄących stanowił

650ń, stacjonamych tylko I6Yo (pozostałe to osobniki o statusie niepewnym). Natomiast w

populacji poleskiej osobniki migrujące stanowiły tylko 8%, a stacjoname 79oń. Ta ogromna

tóżnicawynika ze skali przestrzenrtego zrożnicowania krajobrazu w obu lokalizacjach.

Migracje pomiędzy letnimi i zimowymi areałami były znacznie krótsze wiosną niż jesienią.

Nie było synchronizacji czasowej między osobnikami, zwłaszcza jesienią. Przewidywalność

migracji wiosennej tych samych osobników z roku na rok była wysoka, a jesiennych

nieistotna statystycznie. Łosie w obrębie sezonowych areałów v,,ykazywały wysoką

stacjonarność, zwłaszcza w okresie letnim, gdy areały są mniejsze. Samcę miały przeciętnie

większe ateńy niz samice.

Praca 3 jest szczególnie interesując a i ważna z punktu widzęnia zmian klimatu. Łosię już dziś

mają problem z oddawaniem ciepła w czasie upałów, co silnie wpływa na ich dobową

aktywnośó, Dla przetrwania najgorętszych okresów w ciągu dnia potrzebowały schronienia

pod gęstą koroną dtzew. W dni gorące nasilała się aktywność świtowo-zmierzchowa, a słabła

w ciągu dnia, co było ważne dla zrównoważenia budZetu enetgetycznego. Skoro tak jest juz

dziś, to co będzie, gdy temperatura jeszcze podniesie się i pojawiać się będą okresy bardzo

gorące? Czy łosie przetrwająw Polsce, czy też przesunie się ich zasięg geogtaftczny?

Kwęstia wrazliwości łosi na temperaturę jest bardzo istotna także zpunktu widzenia

planowane go przyszłego odstrzału. Marginesbezpieczeństwa powinien uwzględniać

prawdopodobne pogarszanie się kondycji populacji łosi w miarę ocieplania się klimatu.

Oczywiście nie mniej wazne jest zróżnicowana sezonowo bazapokarmowa. Dane omówione

w pracach l -3 i 5 będąbardzo istotne przy planowaniu zarządzania populacją łosi, w tym w

wyborze mętod oceny liczebności tego gatunku. Jakpokazało przełowienie populacji przed

rokiem 200I, właściwa ocena liczebności jest kluczowa dla prawidłowego planowania

odstrzałów.



Łoś jest tak dużym zwieruęciem, że kolizje drogowe z jego udziałęm są szczegÓ|nie groŹne.

praca 4, o wyraźtrie aplikacyjnym charakterze, tnińa na celu określenie czasowego \Yzorca

kolizji drogowych zudziałemłosia i wykazanie,przy jakichwarunkach pogodowych kolizja

taka jest najbardziej prawdopodobna. Materiał do badań pochodził z rÓżnych Żródeł

informujących o kolizjach i natężeniu ruchu drogowego. Uzyskane wyniki, pokazałY,że

największe natężenie kolizji miało miejsce po zmierzchu, w sezonie wegetacyjnym, Ze

szczytemwczesno-jesiennym. Natomiast związekz nasileniem ruchu drogowego był słaby.

Co ciekawe, te same wnioski możnabyło wyciągnąć zpoprzednio omówionych prac, tak

wi ęc ta pt aaa, r o zp atruj ąca re alne ko l i zj e j e st do skon ńy m niezależny m p otwierdzeniem

wniosków zpoprzednich badań. Batdzo ważnym wnioskiem praktycznymztej pracy jest

propozycja ograniczenia prędkości tylko w określonych porach dniaczy określonych

okresach roku. Widzimy na naszych drogach bardzo wiele znaków ostrzegających o

zwierzętach. często połączonych z ograniczeniem prędkości. Jako biolog wiem, kiedy trzęba

być najbardziej czujnym. a mimo to przestrzegam ograniczeń prędkości nawet wtedy, gdy jest

to bezsensowne. Jednak osoby mniej zdyscyplinowane mogą nawykowo ignorować te

ograniczenia, jeśli wielokrotnie zwierząt nie spotykają. Gdyby ograniczenia obowiązywały

tylko czasowo, z pewnością byłyby bardziej skuteczne w ograniczaniu prędkości wtedy, gdy

jest to naprawdę sensowne.

Podsumowując tę część recenzjio przedstawione do oceny osiągnięcie składające się z

pięciu prac jest bardzo wartościowe. Moim zdaniem spełnia z nawiązką wymagania,

jakie powinniśmy stawiać pracom habilitaryjnym.

pozostała działalność naukowa

Poza osiągnięciem przedstawionym jako podstawa do nadania stopnia doktora

habilitowanego, dr Tomasz Borowik jest współautorem wielu cennych prac. Dotycząone

biologii, ekologii i ochrony następujących gatuŃów ssaków: jeleń, sarna, żubr, dzik, ryś

euroazjatycki, wilk, norka amerykańska, niedźwiedź brunatny, mysz leśna, nornik polny,

nornik bury. Był tez współautorem prac dotyczących nietoperzy i ich bazy pokarmowej,

pszczół, a nawet brzozy. Tak szerokie spektrum tematyki świadczy nie tylko o szerokich

zainteresowaniach dr Borowika, aletakże o tym, że jest on cenionym współpracownikiem w

badaniach zespołowych. 1 1 prac w czasopismach naukowych, trzy rczdziały w polskich

monografiach i j eden w międzynarodowej monografii powstały przed doktoratem , a 34 prace

i jeden rozdział w międzynarodowej monografii po doktoracie (wliczone tu jest pięć prac z



,,osiągnięcia habilitacyjnego"). Jest to dorobek ilościowo bardzo duży. O jego jakości może

świadczyó opublikowanie w zasadzie wszystkich prac w,,impaktowych" czasopismach, a

jedyny niepuŃtowany artykuł jest publikowany w Science, zapewfiejako korespondencja.

Dużaczęść artykułów ma współautorów zagranicznych. Dr Borowik jest pierwszym autorem

dwóch prac przed doktoratem, ale aż ośmiu po doktoracie. Szereg prac zostało wykonanych

przęz międzynarodowe zespoły badawcze.

Dr Tomasz Borowik uczestniczył przed doktoratem w pięciu konferencjach

międzynarodowych i pięciu krajowych. Po doktoracie w zaledwie dwóch międzynarodowych

i dwóch krajowych. Nie jest ta zbfi aktywny udział w propagowaniu swoich osiągnięó w

okresie po uzyskaniu stopnia doktora. Był on natomiast aktywnym człoŃiem komitetów

organizacyjnych dwóch cieszących się bardzo dobrą opinią, a finansowanych zfunduszy

unijnych, Summer Schools in Ecology and Biodiversity (BIOSEB), odbywających się w

Białowieży wjego macierzystej jednostce. Ponadto był aktywnym członkiem 7th

International Moose Symposium, również odbywającym się w macierzystej jednostce.

Dr Tomasz Borowik kierował tylko jednym projektem finansowanym przezpolskie instytucje

w latach 2008-201l, a więc jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Po uzyskaniu tego

stopnia był lub jest wykonawcą w ttzech zev,lnęttznych projektach, jednak tylko jeden z nich

ma ściśle naukowy charakter. Znacznie lepiej wyglądaudział w projektach unijnych i

norweskich - był wykonawcą w siedmiu takich projektach, a dodatkowo w dwóch

finansowanych przez fundacj ę EcoNatur.

W okresie 2013-202I dr Borowik recenzował 23 prace dla czasopism międzynarodowych,

jednak 14 znichbyło złożonych w czasopiśmie wprawdzie impaktowym, ale wydawanym

przez macierzystą j edno stkę.

Podsumowując tę część recenzji, stwierdzamrże dr Tomasz Borowik jest bardzo

aktywnym naukowcem. Pięć prac przedstawionych jako ,,osiągnięcie" zostało

wybranych z szerokiego zestawu. Dr Borowik nie jest z pewnością Ępem naukowca,

który z trudem uciułał zestaw prac, by wystąpić z wnioskiem o habilitację. Niestety

samodzielną aktywność w poryskiwaniu środków na badania mu§zę ocenić jako słabą,

chociaż jest on z pewnością cenionym wykonawcą, zrvlaszczaw projektach unijnych i

norweskich.



według danych z dnial marca br., dorobek dr Tomasza Borowika jest reprezentowany w

Web of Science przez45 publikacji, cytowanych 805 razy (735 razy bez autocl,tacji), Licńa

cytacji bardzoszybko rosła (1 I7 w 20l9r., 140 w 20żO r, i aż 183 w żOżI r,),Indeks H

wynosi17.WgInCites,związanegoztąbazą,26,0gońpracbyłopublikowanychw

czasopismach z pierwszego kwarty Iu,60,87o/ow czasopismach z drugiego kwartylu i 13,04o^

ztrzeciegokwańylu. Brak było prac publikowanych w czasopismach z czwartego kwartylu,

co jest raczejwyjątkowe, zupełnie brak było dokumentów niecytowanych, "Impact 
relative to

world" wynosił 1.63 (średnia jest równa 1, gdyż jest to wskaźnik normalizowany), "Category

normalized citation impacf,wynosił aż3.l8(średnia 1).W PrryPadku kandYdata do

otrrymania stopnia doktora habilitowanego są to wyniki bardzo dobre zb|żające się do

znakomiĘch.Wskazująonenawysokąmiędzynarodowąrangęprowadzonychprzezdr

Tomasza Borowika badań,

Stażę zagrantczne

Dr Tomasz Borowik odbył trzymiesięc zny stażnaukowy w Zoological Society of London w

roku 2010. Pozatymodbył 5 krótkoterminowych wyjazdów szkoleniowych,

W okresie, gdy nauka w Polsce odradzńasię po zmianie ustroju, długoterminowe staże

uważałem zaniezwkle ważne. obecnie ważniĄsze są częste partnerskie kontaktY, co w

przypadku tak umiędzynarodowionej instytucji jak Instytut Biologii Ssaków PAN jest Sprawą

codziennąi naturalną. Dlatego uważam trzymiesię czny stażza wystarczający, choc

zachęcarn do dłuższych wyjazdów w przyszłości,

Dr Tomasz Borowik jest pracownikiem instytutu naukowego PAN, dlatego nie mozna

wymagać, by prowadził regulame kursy uniwersyteckie. Jednak dzięki dużej aktywności

jednostki macierzystej w organizowaniu szkóL,warsztatów i praktyk, często

międzynarodowych, miał okazję wygłosió szeregwykładów, zarov{no w języku polskim jak i

angielskim. prowadził też szeregszkoleń dla różnych grup odbiorców, z niezalężnychżródeł

wiem, żebyły to zĄęciana dobrym poziomie. Na podkreślenie zasługuje też fakt, żę

prowadził zajęciadla Technikum Leśnego w Białowieży i innYch szkół w regionie. WYgłosił

też wiele populamonaukowych odczytów dla różnych grup odbiorców, prowadził stronę



internetową poświęconąinwentatyzacji wilka i rysia, atakżę udzielił wielu wywiadów w

radiu i telewizji.

Podsumowując, zaangażowanie w działalność popularyzatorską i dydaktyczną oceniam

bardzo wysoko.

Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Dr Tomasz Borowik wykonał wiele ekspertyz i ocen na zlecenię takich organizacji, jak

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Oddział w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów

Pństwowych w Białymstoku, Instytut Ochrony Ptzyrody PAN, Biebrzński Park Narodowy,

WWF Polska, Zielone Płuca Polski. BrńtęZudziń w spotkaniachz administracją Lasów

Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Można śmiało powiedzieć, że niejest on

,ruczonym zza szafy", ale akĘwnie współpracuje z otoczeniem społecznym, co opisano

teżw poprzedniej części recenzji, i gospodarczym.

KoŃluzja

Dr Tomasz Borowik przedstawił do oceny wysokiej klasy osiągnięcie. Opublikował ponadto

wiele innych prac w dobrych międzynarodowych czasopismach, a o jego pozycji

międzynarodowej dobrze świadczybardzo wysokajak na okres kariery i specjalność naukową

liczbacytacji i indeks H. Jest bardzo zaangńowanym popllaryzatorem i aktywnie

współpracuj ę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Nie był natomiast zb7Ą aktywny w

bezpośrednim zdobywaniu środków na badania, najprawdopodobniej zbraku czasu, gdyż

lczestniczył w wielu projektach unijnych i norweskich.

Uważamrże dr Tomasz Borowik spełnia znawiązką wymagania stawiane kandydatom

do stopnia doktora habilitowanego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z

dnia 20 lipca 2018 r (Dz.U.z2021r. poz.478). Wnioskuję o dopuszczenie kandydata do

dalsrych etapów postępowania.
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dr hab. Jan Kozłowski
cz.tzęczywisty PAN, cz. czywryPAU

Kraków, 3 marca2022 r.


