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roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej

Dyplom magistra biologii, specjalizacja biologia Srodowiskowa, Wydziat Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego, rok 1988, tytut pracy magisterskiej: Zmiany liczebno6ci
iwybiorczosc siedliskowa mewy Smieszki Larus ridibundus; promotor: prof. dr hab.
Kazimierz Dobrowolski

Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia, Instytut Ekologii Polskiej
Akademii Nauk w Dziekanowie Lesnym, rok 1998, tytul rozprawy doktorskiej:
Adaptacyjne znaczenie terytorializmu u mewy pospolitej Larus canus; promotor: prof.
dr hab. Kazimierz Dobrowolski

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/
artystycznych

1988-1989 zaklad Zoologii i Ekologii, Uniwersytet warszawski, asystent
1989-1998 Zaklad Ekologii Ogolnej, po2niejZaklad Ekologii Populacji, Instytut
Ekologii PAN w Dziekanowie Le6nym, asystent

1989-2002 Zaklad Ekologii Populacji, Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie
LeSnym, adiunkt

2002'2013 Centrum Badan Ekologicznych PAN w Dziekanowie LeSnym, adiunkt
od 2008

-

Instytut Ekologii i Bioetyki, Wydzial Filozofii Chrze6cijafiskiej,

Uniwersytet im. Kardynala stefana wyszyhskiego w warszawie,
adiunkt

4. Wskazanie osiqgnigcia* wynikajqcego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukovvych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) tytut osiqg n iqcia na u koweg o/a rtystyczneg

o

:

Uwarunkowania 2ycia mew Laridae w korycie Srodkowej Wisly: zagro2enia,
taktyki lggowe i strategia czynnej ochrony w nieprzewidywalnym Srodowisku
Na osiqgniqcie sktada sig cykl obejmujqcy artykul, rozdzial w monografiiitrzy

monografie. Wybor monografiijako czgsci pakietu prezentujqcego osiqgniqcie
pozwolit na zaprezentowanie uwarunkowan 2ycia mew w nieprzewidywalnym
Srodowisku w petnym wymiarze, na tle zachowan tych ptakow w siedliskach duzo

bardziej stabilnych .Monografie, w znacznie wiqkszym stopniu niz pojedyncze
publikacje, prezentujq mozliwie aktualnq wiedzg dotyczqcq poruszanych zagadniefi
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gatunkow, ktorq tylko we fragmentach mozna odnaleZc we wczeSniejszych moich
artykulach. Wszystkie monografie powstaly na zamowienie zewngtrzne. O jednq z
nich poprosilo krajowe Centrum Koordynacji Projektow Srodowiskowych (CKPS), w
porozumieniu z Regionalnq Dyrekcjg Ochrony Srodowiska (RDOS) w Warszawie

i

Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOS|GW)
(praca

4), o dwie pozostale gremia miqdzynarodowe: redakcja naukowa Birds of

Western Palearctc (BWP), Oxford University Press (praca 2) i Komisja Europejska
LIFE-Nature (praca 5). Traktujqc zaproszenie do wspotprucy przezwyzeJ wymienione
lnstytucje jako wyraz uznania i zaufania, wydaje siq celowe przedstawienie tej czgsci
dorobku jako osiqgniqcie.

lmpact Factor dla publikacji zgodny z rokiem wydania wynosi - 2,138 a lqczna
suma punkt6w MN|SW (grudzien 2015) dla wszystkich prac wymienionych ponizej 120 pkt,

b) autor/autorzy, tytut/tytuty publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa
1. Bukacifiski D (65%)., Bukaciriska M., Lubjuhn T. 2000. Adoption of chicks and the

level of relatedness in common gull, Larus canus colonies: DNA fingerprinting
analyses. Anim. Behav. 59: 289-299

|

lF:2,138 pkt MNiSW: 40
pracy:
Udzial w
koncepcja i koordynacja badah, udziat w pracach terenowych, w wykonaniu
analiz molekularnych, przy opracowaniu materialu i interpretacjiwynik6w, pozyskanie
finansowania na pobyt w Bonn w celu wykonania laboratoryjnych anatiz molekularnych
(indywidualny projekt badawczy finansowany przez Fundacjq Aleksandra von
Humboldta),zaplanowanie rysunkow itabel obrazujqcych wyniki badan, napisanie wstqpnej
wersii publikacil udzial przy wprowadzaniu korekt i przygotowaniu finatnej wersji pracy do
druku po recenzjach.

2. Bukacifiski D (65%)., Bukacinska M. 2003. Larus canus Common Gull, tom Birds
of Western Palearctic Update 5 (ed. David parkin), oxford Univ. press, 36 s.
pkt MN|SW: 25
Udzial w pracy: koncepcia i koordynacja dlugoterminowych badan z zakresu ekotogii
populacyinei i behawioralnejw wislanych kotoniach mewy siwej, udziat w pracach
terenowych, gromadzeniu iopracowaniu opublikowanych i niepubtikowanych material6w
dotyczqcych wszystkich aspektow 2ycia gatunku w kraju i na Swiecie, napisanie wstqpnej
wersii monografii gatunku, zaplanowanie rysunkow itabel, udzial przy wprowaAzanii t<oieXt i
przygotowaniu finalnejwersji pracy do druku po recenzjach.

3. Bukacifiski D (65%)., Bukaciriska M. 2008. Threatened bird species of the middle

Vistula River islands: status, necessity for protection and proposed activities
s.219-239 W: Uchmahski J. (red) Theoretical and applied aspects of modern
ecology. UKSW, Warszawa

pkt MN|SW: 5
Udzial w pracy: koncepcja i koordynacja dlugoterminowych badaft biotogii, ekologii i taktyk
lqgowych w wiSlanych koloniach mew i rybitw, pomyst zabieg6w ochronnych zagro2onych
gatunk6w ptakow siewkowych, pozyskanie finansowania na czynnE ochronq awifauny Wisly
ze Srodkow uniinych w ramach projektow finansowanych przez GEF i EkoFundusz udzial w
pracach terenowych obejmujqcych program czynnej ochrony, udzial w monitoringu
liczebnoSci, rozmieszczenia i parametr6w lqgowych ptakow w korycie srodkowelWisly oraz
pzy monitorowaniu skutecznoSciwprowadzanych zabiegow ochronnych, napisanie wstqpnej
wersji pracy, zaplanowanie rysunkow itabel, udzial pzy wprowadzaniu korekt i
przygotowaniu finalnej wersji pracy do druku po recenzjach.
4. Bukacifiski D. (100%) 2015. Strategia czynnej ochrony zagroaonej awifaunywysp
Srodkowej Wisty: podrqcznik najlepszych praktyk. OTOP, Marki, 57 s.

pkt MN|SW: 25
5. Monografia wielogatunkowa wydana w czterech wersjach jqzykowych: po polsku,
angielsku, niemiecku i francusku:

5a. Bukacifiski D (75%1., Bukacinska M.2015. Kluczowe gatunki ptakow
siewkowych na Srodkowej WiSle: biologia, ekologia, ochrona iwystqpowanie.
Monografie. STOP, Warszawa, 314 s (w 5 tomach)
5b. Bukacifiski D (75o/o1., Bukacinska M.2015.Key Species of Waders on the
Middle Vistula River: biology, ecology, conservation and occurrence.
Monographs. STOP, Warsaw, 128 s.
5c. Bukacifiski D (75o/o1., Bukaciriska M. 2015.Besondres Bedeutsame
Regenpfeiferartige an der Mittleren Weichsel: biologie, Oekologie, schutz und

vorkommen. Monografien. STOP, Warschau, 140 s.

5d. Bukacifiski D (75%)., Bukaciriska M. 2015.Les Principales Especes de
Charadriiformes sur La Vistule Moyenne: La Biololgie, L'Ecologie, La

Conservation, Et L'Occurrence. STOP, Varsovie. 138 s.
pkt MN|SW: 25
Udzial w pracy: koncepcja i koordynacja dlugoterminowych badan biologii, ekotogii rozrodu i
taktyk lqgowych wiSlanych gatunk6w mew i rybitw, ktorych wyniki zostaly przedstawione w
monografiach, koncepcja i koordynacja zabiegow czynnej ochrony zagro2onych gatunk6w
mew, rybitw i sieweczek, udzial w pracach terenowych obejmujqcych badania biotogii,
ekologii itaktyk rozrodczych oraz program czynnej ochrony omawianych gatunkow,
pozyskanie finansowania na badania naukowe (KBN, NCN,) oraz czynne zabiegi ochronne
ze Srodk6w uniinych w ramach projekt6w finansowanych pnez GEF, EkoFundusz, a
nastqpnie wspolnie przez CKPS i NFOSiGW, udzial w monitoringu liczebnoSci,
rozmieszczenia i parametr6w lqgowych ptakow w korycie Srodkowejwisly oraz w
monitorowaniu skutecznoSci i efektow wprowadzanych zabieg6w ochronnych, udziat w
gromadzeniu iopracowaniu opublikowanych i niepublikowanych materialow dotyczqcych
wszystkich aspektow 2ycia omawianych gatunk6w w kraju i na Swiecie, napisanie wstqpnej
wersii monografii, zaplanowanie rysunk6w itabel, udzial przy wprowadzaniu korekt i
pnygotowaniu finalnejwersji pracy do druku po recenzjach.

c) om6wienie celu naukowegoiartystycznego ww. pracylprac i osiqgniqtych wynikow
wtaz z omowieniem ich ewentualnego wykorzystania.
Celem prac skladajqcych siq na moje osiqgniqcie jest analiza pzyczynowoskutkowa ograniczeri, przystosowafi i zagro2en dla gniazdujqcych mew i rybitw w
korycie Srodkowego biegu Wisty. Bralem pod uwagq zarowno uwarunkowania
fizyczne i Srodowiskowe wptywajqce na biologiq i ekologiq rozrodu, jak i populacyjne
ksztattujqce biezqce zachowania lggowe (sensu taktyka) i przystosowania do 2ycia
(sensu strategia) w tak specyficznym, nieprzewidywalnym srodowisku. Coraz
powazniejsze skutki negatywnej dzialalnoSci czlowieka i rosnqca Swiadomo$c
koniecznoSci szybkiego i skutecznego reagowania na rosnEce zagro2enia dla Swiata
przyrody sprawiajq, ze aplikacyjne (zwiqzane z ochronq przyrody) spojrzenie na
problemy ekologii staje siq jednym zbardziej zauwa1alnych nurtow tej dziedziny
nauki. Poniewaz uwa2am, ze tego typu kompleksowe spojrzenie na Swiat przyrody
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zjawiska w nim zachodzqce jest niezwykle wazne, obok problem6w z zakresu
ekologii populacyjnej i behawioralnej, przedstawilem w tym zbiorze prac r6wniez
dzialania dotyczqce czynnej ochrony gatunkowej. Jest to szczegolnie istotne i celowe

w przypadku gatunk6w zagro2onych wyginigciem lub notujqcych dlugofalowy, silny
regres liczebnoSci, jak ma to miejsce u wiqkszoSci gatunkow ptak6w siewkowych
Ch arad

riiformes zasied lajqcych koryto Wisty.

Przedmiotem moich badari sq mewa siwa Larus canus, ktorej poSwiqcitem
najwiqcej miejsia oraz Smie szka Chroicocephalus ridibundus. Dla obu tych gatunk6w
Dolina Srodkowej wisly jest jednq z 10 najwazniejszych ostoi w polsce, a dla
bardziej zagrozonej mewy siwej kluczowym rggowiskiem gromadzqcym gs%-go%
populacji (Sikora i inni 2007, wilk i inni 2010). Tym samym sukces lggowy i
przeZywalno66 tych gatunk6w w dolinie Wisty w decydujqcy spos6b wplywa na ich
status i liczebno66 w catym kraju.
Wisla jest ostatniqduZqrzekqw Europie, kt6ra na duZej czqsci swojej dlugosci
zachowala ieszcze naturalny charakter nizinnej rzeki roztokowej (meandrujqcej) z
szerokim korytem, stale zmieniajqcym sig nurtem i wyspami w nurcie. Brak trwalego,
kompleksowego rezimu hydrotechnicznego sprawia, ze w Srodkowym biegu tej rzeki
mozemy obsenrvowac siedliska, kt6re w wyniku regulacji ciek6w bardzo trudno jest
juz odnale2c na Srodlqdziu Europy Zachodniej. Sq nimi urwiste brzegi, a przede

wszystkim niskie, okresowo zalewane lawice piaskowe i wyspy w nurcie, o r6znej
tnrualo6ci, wielko6ci, wysoko6ci i pokryciu roSlinnym. Pomimo, ze dolina Wisty jest
miejscem gniazdowania ponad 160 gatunkow ptakow, unikatowy zesp6l awifauny
koryta nizinnej rzekitworzy zaledwie kilkanascie z nich (Chylarecki i inni 1995, Sikora
i inni 2007). Obok brzeg6wki Riparia riparia izimorodka Atcedo atthis zajmujqcych

urwiste brzegi, pozostale zasiedlajq glownie piaszczyste lawice i wyspy bez
roSlinnoSci lub z kqpowo rozmieszczona roSlinnoSciq zielnqi porostem wierzbowo-

topofowym w nurcie rzeki. Trzon zespolu tworzq ptaki naleZqce do mewowc6w Lariii

siewkowc6w Charadrii.
N

ieprzewidywa Ine, dynamiczn ie zm ien iajqce siq wa ru n ki Srodowiskowe

d

uzej

nizinnej rzekiroztokowej (dlugotnruala susze lub czgste, duZe przybory wody; szybka
sukcesja ro6linnoSci lub regularne niszczenie roSlinnoSci przez przybory wody;
tworzenie siq nowych wysp lub wgdrowanie i zanikanie dotychczasowych miejsc
gniazdowania; silne naslonecznienie lub silne, gwaltowne wiatry) stwarzajq
specyficzne, nie spotykane w innych siedliskach uwarunkowania wptywajqce na
rozrod i warunki 2ycia ptak6w, Rozpoczynajqc badania w dolinie Srodkowej Wisty
przyjqlem zalolenie, 2e tak ekstremalne warunki bqdq w istotny spos6b wptywaiy
zarowno na biologiq iekologiq rozrodu orazzachowania rodzicielskie ptak6w
zasiedlajqcych wyspy ilawice w korycie rzeki,jak i na rodzaj i relatywne znacznie
czynnik6w ograniczajqcych sukces lqgowy i prze?ywalnoSc doroslych. Powszechna,
kompleksowa regulacja ciek6w w Europie zachodniej i poludniowej sprawila, Ze na

wigkszoSci arealu wystgpowania gatunki objqte pzez nas badaniami stracity swoje
naturalne Srodowisko, jakim byty doliny rzek. Od wielu pokolefi zasiedlajq tam
sztuczne siedliska zastgpcze zwiqzane z dzialalnoSciq czlowieka (np. stawy,
zwirownie, odstojniki, konstrukcje portowe), ewentualnie naturalne o odmiennym,
zdecydowanie bardziej stabilnym charakterze, ni2 dolina nizinnej rzeki roztokowej
(np. wysokie wyspy na morzach lub jeziorach, skaliste wybrzeza, wilgotne tqki itp.).
Brak wiedzy o funkcjonowaniu populacji mew i rybitw w okresie lqgow na naturalnych

ciekach sprawil ze wyniki moich badan od samego poczqtku nosity znamiona
nowatorskich, wzbogacajqcych dotychczasowq wiedzg z zakresu biologii, a
zwlaszcza ekologii izachowan reprodukcyjnych mew Laridae. Wazniejsze jednak
bylo to, ze umozliwity poszukiwanie roZnic i podobienstw w biezqcych zachowaniach

i ultymatywnych przystosowaniach (sensu taktyki i strategie) do zycia w wysoce
nieprzewidywalnych warunkach miqdzy ptakami nalezqcymi do dtugo zyjqcych
gatunk6w rozniqcych sig cechami biologii (np. miqdzy mewami i rybitwami, miqdzy
mewq siwq a Smieszkq itp.).
Najbardziej spektakularne osiqgniqcie moich badari w koloniach mewy siwej

jest zwiqzane z obserwowanym po

az

pienruszy u tego gatunku, zachowaniem

adopcji pisklqt (prace 1,2,5). Ten wciqz bardzo stabo poznany fenomen behawioralny

jest definiowany jako obrona, ogrzewanie i karmienie pisklqt pzez osobniki inne niz
biologiczni rodzice (Wilson 1975, Brown 1998). Je6li juz, to byl on opisywany glownie

u zagniazdownik6w wtaSciwych, u kt6rych poziom wysilku rodzicielskiego nie spada
wrcz ze wzrostem liczby pisklqt, jak ma to miejsce na przyklad u blaszkodziobych
Anseriformes i perkozow Podicipediformes (Clutton-Brock 1991, Williams 1994,
Nastase i Sherrry 1997). U zagniazdownikow niewlaSciwych z opiekq rodzicielskq,
takich jak mewy i rybitwy, u kt6rych wysitek rodzicow (np. czgstoSc karmien) zmienia
siq w zale2no$ci od wielkoSci wylqgu (liczby pisklqt), adopcje obsenruowano

u

zdecydowanie mniejszej liczby gatunkow i znacznie rzadzie| U kilku gatunk6w mew
rybitw, u ktorych stwierdzono adopcje, dotyczyly one zazwyczaj pojedynczych
przypadkow, wyjqtkowo u 3%-12% obserwowanych par (Holley 1984, Carter ispear
1986, Pierotti i Murphy 1987, Roberts i Hatch 1994, Brown 1gg8). Tymczasem w
wislanych koloniach mewy siwej corocznie, w latach 1988-1999, miqd zy

350/o

a

5Oo/o

obserwowanych par (a po roku 2000, w niektorych latach ponad 65% par)
adoptowalo przynajmniejjedno pisklg (praca 1, praca 2).Tym samym, chociaz
niezaprzeczalnie waznym byto odkrycie,2e mewa siwa jest sz6stym gatunkiem w
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obrqbie rodziny Laridae, u ktorego zjawisko to stwierdzono, zdecydowanie
najwazniejszym bylo stwierdzenie niespotykanej dotychczas w Swiecie ptakow
regularnoSci i powszechnoSci tego zachowania.
Podczas gdy korzysci dla adoptowanych pisklqt wydajq siq by6 oczywiste (np.
Pierotti i Murphy 1987 , Hebeft 1988, Brown i inni 1995), trudno jest doszuka6 siq
korzySci dla przybranych rodzicow. Przyjmowanie pod opiekq pisklqt innych par

zwykle powoduje wzrost rodzicielskich inwestycji w wylQg i wigksze
ryzyko niZszego
sukcesu lqgowego wlasnych pisklqt (np. Graves iWhiten 1980, Morris i inni 19g1,
Brown 1998). W zwiqzku z tym, ze adopcje byty obsenruowane wielokrotnie rzadziej
niz wyganianie, dziobanie illub zabrlanie obcych pisklqt (np. Pierotti 1991, Saino i inni
1994) uznano, 2e rodzice starajq sig unika6 akceptacji wgdrujqcych pisklqt.

w

efekcie powszechnie interpretowano adopcjg jako (1) btqd reprodukcyjny rodzic6w

wynikajqcy zich malego do6wiadczenia rodzicielskiego (ptaki mlode) lub stabej
kondycji fiziologicznej w efekcie czego nastqpito btgdne rozpoznanie pisklqt jako
wlasne (Riedmann 1982, Roberts i Hatch 1994), lub jako (2) malaadaptacjg do

warunkow lqgowych (np. wysokie zaggszczenie gniazd, Holley 1981, Carter i Spear
1986, Saino i inni 1994). Tym samym uznano wystgpowanie adopcji jako produkt
uboczny Zycia w kolonii, korzystny wylqcznie dla pisklqt. W swiefle wynikow
uzyskanych w wislanych koloniach mewy siwej wyjasnienia te nie byty

satysfakcjonujqce. Nie do56, ze akceptacja wqdrujqcych pisklqt mewy siwej byla
zbyt czqsta, aby uznac jqza przypadek, to najczgsciej dotyczyra pisklqt
czterodniowych lub starszych, kiedy z pewnoSciq rodzice potrafiq ju2 rozpoznawa6
wtasne pisklqta (praca 1). Co wigcej, w wi6lanych koloniach mewy siwej notowalismy
niskie zagQszczenie gniazd ico wazniejsze bardzo niski poziom agresji sqsiedzkiej w
stosunku do wqdrujqcych pisklqt. Niezaleznie od wieku pisklqt altruistyczne
zachowania ptakow doroslych (adopcje) notowalismy zawsze czgsciej niZ
egoistyczne (wyganianie, dziobanie, brak akceptacji) (praca 1).
Majqc powyZsze fakty na uwadze postanowilem sprawdzi6 empirycznie, czy
rzeczywi6cie adopcje pisklqt mewy siwej sq nieadaptatywne dla przybranych
rodzicow? Czy jedynym wytlumaczeniem tego altruistycznego zachowania jest
przypadek, blqd lub nieprzystosowanie ptak6w do warunk6w lggowych
(malaadaptacja) ? Analizy moleku larne (D NA-fingerprinting) umozliwiajqce
weryfikacjq tych kluczowych hipotez wykonalem w laboratorium na Uniwersytecie w

Bonn, w trakcie dwoch stypendiow ptzyznanych mi ptzez Fundacjg im. Aleksandra

von Humboldta.
Rozwazania teoretyczne wiq2qce obecnosc adopcji u naziemnych kolonijnych
ptak6w z potencjalnymi korzySciami dla przybranych rodzicow byly prezentowane
niezwykle rzadko. Pienrusze z wyjasniefi, znane jako hipoteza "altruizmu
odwzajemnionego" (Pierotti 1980, 1982) lqczyto przyczyny wystqpowania tego
zachowania z cechami biologii niektorych gatunkow (w tym mevvy siwej) takimijak
dlugowieczno66, du2a powracalno66 do miejsc wyklucia sig i silne przywiqzanie do
miejsca gniazdowania. Zgodnie ztq koncepcjq, jeSli dorosla mewa ma 2|o/o-SOoh
prawdopodobiefistwo adopcji w calym reprodukcyjnym okresie 2ycia, mozliwa bytaby
taka wymiana pisklqt miqdzy sqsiadami, gdzie para akceptujqca w jednym roku,
mogtaby by6 donorem w innym. Jesli w wyniku takich aktow lqczne dostosowanie
osobnikow wzroSnie, wzajemne adopcje bytyby ewolucyjnie korzystne (Pierotti 1982,
Pierotti i Murphy 1987). Druga hipoteza przewidywata akceptacjg obcych pisklqt jako
efekt tzw. "slabego altruizmu" (altruizmu o niskich kosztach) zwiqzanego z
wystgpowaniem ekstremalnych warunk6w srodowiskowych (np. silne
naslonecznienie lub brak wody jak w warunkach pustynnych). Zgodnie z niq w
sytuacji, kiedy czynniki niezalezne od zagqszczenia (np. pogoda) powodowatyby
wysokq smiertelnosc pisklqt, akceptacja obcych pisklqt nie zmniejszalaby
dostosowania przybranych rodzicow (Riedman 1982, Pierotti i Murphy 1987).

ostatniq hipotezq, wyjasniajqcq adopcje przezpryzmat korzysci dla ptak6w
doroslych byta hipoteza "altruizmu krewniaczego", zaproponowana pzezWaltza
(1981). Zakladal on, 2e ptaki (warunek: dlugowieczne i o duzej powracalnoSci do
miejsc wyklucia sig) gniezdZqce siq blisko siebie (sqsiedzi) sq czqsciej i w wigkszym
stopniu spokrewnione ze sobq, niz ptaki oddalone przestrzennie od siebie. Je$li
przybrani rodzice akceptujq pisklqta z sqsiednich lgg6w, czgsciej adoptujq pisklgta
krewnych niz obcych. Pomimo braku bezposrednich korzysci z adopcji dla
przybranych rodzic6w, ich tqczne dostosowanie wzrastatoby, poprzezwychowanie

wigkszej liczby spokrewnionych pisklqt. Zgodnie z tq koncepcjq zachowania
egoistyczne (brak akceptacji lub agresja wobec wgdrujqcych pisklqt, lqcznie z ich
zabijaniem) obsenruowalibysmy w dwoch sytuacjach: w stosunku do pisklqt
niespokrewnionych, a w stosunku do spokrewnionych w sytuacjach, kiedy
zachowania "samolubne" bqdq faworyzowane tak jak np. w latach ztych pokarmowo,

kiedy szanse wykarmienia z sukcesem wlasnych pisklqt sq male (West-Eberhard
1975, Waltz 1981).

Wieloletnie obsenruacje opieki rodzicielskiej indywidualnie rozpoznawalnych
ptak6w w kilku, corocznie tych samych miejscach (koloniach lggowych), w polqczeniu

z analizami molekularnymi umozliwily mi przetestowanie, nigdy dotqd nie
potwierdzonej empirycznie hipotezy "altruizmu krewniaczego", w odniesieniu do
wystqpowania adopcji wqdrujqcych pisklqt w wi6lanych koloniach mewy siwej (praca
1). Pozwolity tez przeanalizowa6 wyniki w kontek6cie nigdy nie weryfikowanych,
przedstawianych ptzez Pierotti (1982), Riedman (1982) i Pierotti i Murphy (19g7)
hipotez "altruizmu odwzajemnionego" i "slabego altruizmu" (praca 2, praca 5).
Uzyskane wynikijednoznacznie wskazaty na obecno6c sqsiedzkich grup
krewniaczych w wislanych koloniach mevvy siwej i potwierdzily stusznoSc fiumaczenia
altruistycznych zachowan rodzicielskich u tego gatunku w oparciu o hipotezq
"altruizmu krewniaczego" (praca 1). Stwierdzili6my tez wystgpowanie wzajemnych
adopcji pisklqt migdzy parami sqsiedzkimi, zar6wno w trakcie tego samego sezonu
lggowego, jak

iw kolejnych latach potwierdzajqc hipotezq"wzajemnego altruizmu"

(praca 1, praca 2). Co wiqcej, notowane przez nas w wislanych koloniach mevvy siwej
podczas przybor6w wody i/lub wielodniowych upal6w, nigdy wcze6niej nie opisywane
u mewowcow Larii, altruistyczne zachowania rodzicielskie takie jak sqsiedzkie
adopcje gniazd ziaiami orazNtorzenie sig "Zlobkow" (tqcznie siq w jednq du2qgrupg
pisklqt z dwoch lub trzech gniazd, ktorq wsp6lnie opiekujq sig wszyscy socjalni
rodzice pisklqt tworzqcych grupq) dajq podstawy do stwierdzenia, ze przy
interpretacji biezqcych taktyk lggowych u tego gatunku nalezy bra6 pod uwagQ
r6wniez, indukowany pogodq, "staby altruizm" (praca 2, praca 5).

Wyniki obserwacji tych spektakularnych zachowafi rozrodczych mew na
wyspach Srodkowej Wisty nie pozostaly nie zauwaZone na Swiecie. Efektem
zainteresowania byl przyjazd ekipy filmowej "National Geographic" i nakrqcenie scen
do filmu "Adoption" z serii "Animals Like Us".

Wieloletnie badania biologii i ekologii indywidualnie rozpoznawanych ptak6w w
korycie duzej, nizinnej rzeki o naturalnym charakterze, Srodowisku unikalnym w
Europie zachodniej, na tyle mocno zainteresowaly tez redakcjq naukowq
wielotomowej encyklopedii ptak6w "The Birds of Western Palearctic"(BWp), Oxford
Uniwersity Press, 2e zaproponowano mi i mojej zonie Monice Bukacifiskiej napisanie
monografii mewy siwej Larus canus do BWP, gdzie na tle aktualnej wiedzy Swiatowej

dotyczqcej tego gatunku, w mozliwie najszerszym zakresie mieli6my przedstawic
wyniki naszych badari. Pozwolilo to w znaczqcy sposob uzupelni6 owczesnq wiedzq
o gatunku poryzez prezentacjg odmiennoSci biologii i ekologii rozrodu wislanej

populacji, orazzwrocenie uwagi na nie znane dotqd aspekty zachowafi , zwlaszcza
terytorialnych, rozrodczych i rodzicielskich (praca 2). Wiedzata zostala uzupetniona
na forum miqdzynarodowym o kolejne nowe wyniki i informacje, w ostatnio

opublikowanej kolejnej monografii tego gatunku (praca S).
Badania w korycie Srodkowej Wisty, po

nz

pienruszy zwrocily uwagQ na

niespotykanq u innych gatunk6w podrzqdu mewowc ow Larii dwubiegunowoSc
zachowan mewy siwej. Z jednej strony zdecydowanie wzmocniona zostala wiedza o
tym, ze jest to gatunek niezwykle konserwatywny tj. o bardzo duzej powracalnoSci do
miejsc wyklucia, duzym przywiqzaniu do partnera i niezwykle silnym, niemalze
punktowym przywiqzaniu do miejsca gniazdowania. Pomimo, ze w kolejnych 5-6
latach miejsce gniazdowania zmienialo siq radykalnie, z siedliska piaszczystego bez
ro6linnoSci na zaro6nigte lanowo podrostem wierzby i/lub topoli i ro6linnoSciq zielnq,

ptaki (te same pary) potrafity zakladal, gniazda w obrqbie tych samych 5-10 m2 .
Mogloby siq wydawa6, 2e konserwatyzm przejawia siq te2 przy wyborze Srodowiska
gniazdowania. ZwrociliSmy uwage, analizujqc zagadnienie w skali regionu, lub czqsci
arealu, 2e gatunek ten zajmuje zazwyczaj tylko jedno srodowisko. W Kanadzie sq to
jeziora, w Estonii - duze wyspy morskie, w skandynawii - wybrzeae, w wielkiej

Bfianii - torfowiska, w Polsce - koryto duzej nizinnej rzeki. Biorqc jednak pod uwagq
zakres zajmowanych siedlisk w obrgbie tego jednego Srodowiska mewa siwa

wykazuje rownoczeSnie nie spotykanq u innych gatunk6w mew plastycznoSc,
zasiedlajqc wszystkie lub wigkszo6c dostgpnych siedlisk. W warunkach koryta Wisty
potrafi zajmowac zar6wno niskie rozlegle piaszczyste plaze bez jakiejkolwiek
ro6linnosci, miejsca lanowo zaro6niqte trawami i drzewami, a nawet miejsca silnie
podmokle z wysokq ro6linno6ciq (praca 2). Co wigcej, stwierdzilismy, ze potrafi
zaimowac z sukcesem miejsca zupelnie obce i nie spotykane nie tylko u mewy siwej,
ale w og6le w obrgbie mewowcow Larii. W warunkach wi6lanych znajdowali6my
gniazda na wysokosci 2-3 m na glowiastych wierzbach, na brzegu rzeki lub w korycie
rzeki, na wodzie na pniach lub innym materiale naniesionym przezprzybor wody
(praca 2, praca 5), a nawet w zbozu, nie dosc ze 400-500 m od wody, to jeszcze na
zawalu od strony wsi (praca 2, praca 5). Kolejne lata badafl pokazaly, ze nie byt to
szczyl mozliwoSci plastycznych tego gatunku. W czasie wysokich, dlugo tnruajqcych
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przyborow rzeki w okresie wiosenno-letnim mewa siwa staje sig gatunkiem
nadrzewnym! Do 18-20% wszystkich gniazd znajdowali6my w6wczas na drzewach,
na bocznych grubych galqziach, w okolku konar6w lub tuz przy pniu na wysoko6ci
nawet 15-18 m i w miejscach oddalonych od wody do 250 m (praca 5). Co wigcej,
pary, ktore raz decydowaty siq na zalohenie gniazda na drzewie, w czasie kolejnych
przybor6w nie do56, ze robity to ponownie, to osiedlaty siq na tych samych drzewach.
Podczas gdy silne przywiqzanie do miejsc lggu jest normE u tego gatunku,
znanE przynajmniej od czasu ukazania sig naszej pienruszej monografii (praca 2),

zupelnym zaskoczeniem bylo, ze podobne lub jeszcze silniejsze jest przywiqzanie do
miejsc zimowania. Ponad g0% wiadomosci powrotnych wislanych mew
obserwowanych (zlapanych) zimq wiqcej niz jeden raz pochodzila ztego samego
obszaru. Rekordzi6ci byli obserwowani 30-35 rczy w tym samym miejscu (w obrqbie
50-200 m) w ciqgu kolejnych siedmiu-o6miu zim (praca 5),

lnne nieznane inform aqe zwiqzane sE juZ z uwarunkowaniami jakie gatunek
ten spotyka w korycie duzej nieuregulowanej rzeki. pomimo, ze podobnie jak w
innych czqSciach arealu mewa siwa jest na Wisle terytorialn a, to ju2liniowa struktura
przestrzenna kolonii i mobilnosc terytoriow sq zupelnym novum dla tego gatunku
(praca 2, praca 5). Mewy siwe na wyspach wislanych preferujq liniowe
rozmieszczenie terytori6w, wzdlu2 brzegow wysp, gdzie przynajmniej jednq z granic
terytorium jest woda. Zapewnia to staty dostqp do wody pisklqtom, ogranicza teZ
liczbg sqsiadow, a tym samym wzajemnq agresjq i ryzyko kleptoparaztltyzmu
pokarmowego, W okresie kiedy pisklgta majq kilka dni dotychczasowe terytorium jest

opuszczane. Rodzina przemieszcza sig, pozostajqc caly czas przy brzegach wysp,
ale ju2 na ruchomych terytoriach, kt6rych granice ustalane sq na biezqco.
Zupelnie inaczei ksztattuje siq tez na Wi6le relatywne znaczenie czynnikow
ograniczajqcych rozrod i prze?ywalno56 ptakow. W6rod najwazniejszych czynnikow
ograniczajqcych sukces lggowy sq, niespotykane w innych czgsciach areatu,
masowe pojavvy meszek i przybory wody (praca 2, praca 5). Niestabilne warunki
pogodowe sprawiajq, ze ptaki potrafiq poMarzac lqgi nawet 3-4 razy, sktadajqc w
sezonie lqcznie nawet do 10-1 1 jaj. Sezon lqgowy pojedynczych par potrafi tnruac
w6wczas ponad 100-1 10 dni (do konca lipca, a nawet pienruszych dni sierpnia).
Notowane na Wi6le liczby skladanych jaj i dtugosd sezonu lqgowego sq rekordowymi
wSr6d wszystkich mewowc6w Larii.
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Drugim, obok mewy siwej, gatunkiem, ktory od wielu lat budzi moje duze
zainteresowanie badawcze jest Smieszka Chroicocephalus ridibundus. Ekspansja
tego gatunku, jaka miala miejsce w Europie w drugiej polowie XX wieku, oprocz
naturalnego rozszerzenia zasiggu bardziej na potnoc, doprowadzilate| do kolonizacji
nowych Srodowisk, glownie na Srodlqdziu (praca 5). Najwazniejszym i najbardziej
odmiennym od zajmowanych dotychczas byty wyspy w korycie Srodkowej Wisty. Do
czasu ekspansji Smieszka zasiedlala w okresie lggowym eutroficzne jeziora, stawy
zbiorn iki pochodzen ia antropogen icznego (g li n ian ki, zwi rown ie, odstoj

n

i

iki itp. ),

rzadziei wilgotne lqki. Sq to miejsca o zupelnie innej charakterystyce Srodowiskowej
niz spotykane w korycie duzq nizinnej rzeki, wilgotne, a przede wszystkim bardziej

stabilne i przewidywalne. Rozpoczynajqc badania w koloniach Smieszki na WiSle
postawilem tezq,2e kolonizacja tego miejsca bqdzie skuteczna jedynie w6wczas,

je6li r6wnolegle z niq bqdzie nastgpowa6 modyfikacja zachowan lggowych ptak6w,
majqcych na celu przystosowanie siq do suchych i zupetnie odkrytych siedlisk
(piach), ktorych w korycie rzekijest najwiqcej i niestabilnych warunk6w
hydrologicznych. Okazalo siq, ze Smieszka jest gatunkiem niezwykle plastycznym w
wyborze siedliska gniazdowania. Srodkowy bieg wisty jest jedynym znanym
miejscem w obrqbie jej arealu wystqpowania, gdzie, obok teren6w trawiastych

i

mulistych, gatunek ten licznie zasiedla piaszczyste plaze bez jakiejkolwiek roSlinno6ci
lub z niskq ro6linnoSciq rozmieszczonq kgpowo, zakladalqc kolonie lggowe nawet

kilkaset metrow od wody (praca 5). Co wiqcej bardzo szybko (w ciqgu 3-5 lat)
potrafila skutecznie zaadoptowac sig do nowych wymagan siedliskowych, zmieniajqc
w tych miejscach konstrukcjq gniazda i skladajqc jaja rozniqce siq wzorem
plamkowania i intensywno6ciq tta od tych, kt6re mozna powszechnie spotkac w
gniazdach budowanych w siedliskach wilgotnych. Szczegoty tych spektakularnych,
nieznanych wczeSniej zachowafi lqgowych Smieszki przedstawione zostaty w pracy
5. Ponizej przedstawiam krotkie ich podsumowanie
Gniazda o najwigkszej Srednicy zewnqtrznej Smieszki budowaly na piasku bez
ro6linnoSci oraz na podlozu mulistym , ztym ze w pienruszym ztych siedlisk gniazda
miaty glownie formq dotkow (tj. wysoko6c gniazda byla r6wna glqbokosci lub

mniejsza), podczas gdy w wilgotnym mule byty to kopce (tj. wysoko6c gniazda byfa
znacznie wiqksza ni2 gtqboko66). Udzial gniazd o gtgbokoSci wigkszej niz wysokos6
(czyli w formie dolkow) zwiqkszal siq w zaleznoSci od siedliska, w kolejno6ci: mul,
trawa, piasek z kqpowo rozmieszczonq roSlinnoSciq zielnq i piasek bez ro6linnoSci.

r2

Jest to przyklad, nie dokumentowanej dotychczas u tego gatunku, duzej
plastyczno6ci i zachowania przystosowawczego ptak6w reagujqcych na wilgotnoSc
siedliska, w ktorym zakladajqgniazda (praca 5).
Podobnie niespotykana zmienno66 ubanrvienia i plamkowania jaj kazala zada6,
pytanie, czy nie ma ona wartosci przystosowawczej, podobnie jak wyglqd gniazd.

Analizowalem kolor, intensywnos6 tta i rodzl plamkowania jaj w lqgach skladanych
we wszystkich wyroznionych wy2ej siedliskach. ZmiennoS6 ubarwienia fia jaj i plam
na nich byta wszqdzie duZa, ale bez wyra2nego zwiqzku zzajmowanym siedliskiem.
Inaczej bylo w przypadku intensywnoSci tta i rodzaju plamkowania jaj, ktore istotnie
ro2nily siq migdzy siedliskami. Najjasniejsze jaja mewy skladaty na piasku,

ciemniejsze w lanowej trawie, a najciemniejsze w gniazdach budowanych na
wilgotnym mule. co wigcej, jaja sktadane w gniazdach na piasku miaty plamy (w
ksztalcie przecink6w i cienkich nitek grupowanych w formie czapeczki lub obrqczki)
najczg6ciej zgrupowane wok6l tgpego bieguna, podczas gdy jaja
mule przewaznie byly rownomiernie

z gniazd na trawie i

pokfie plamami na calej powierzchni (plamy

na

jajach z gniazd w trawie miaty ksztalt dosc duzych, rozmytych kleksow). Wyniki te
wskazujq, ze intensywnoSd tta i rodzaj plamkowania jaj skladanych w warunkach
wislanych jest wypadkowq dwoch zjawisk: kamuflazu chroniqcego lqg przed
drapieznictwem ptakow oraz ochrony przed stresem cieplnym. Ciemne ubaruuienie
skorupy oraz du|e, rozmyte plamy na jajach w gniazdach w trawie bardzo dobrze
maskujq obecno6c lqgu, a stosunkowo duza wilgotno56 miejsca i mozliwo56 oslony
ptzez trawy chroniq jaja przed promieniowaniem cieplnym
fiaja nie muszE byc jasne).
lnaczeijest na piasku, gdzie gniazda sq zupelnie odslonigte. Tutajjasna banrua jaj
oraz skoncentrowanie plamkowania w okolicach szerszego bieguna majq przede
wszystkim zapobiec przegrzewaniu siq (jasna skorupa slabiej pochlania cieplo).
Koncentracja ciemnych plam od strony komory powietrznej (tgpy koniec jaja)
powoduje, 2e iaio nagrzewa sig najmocniej w miejscu najmniej niebezpiecznym dla
embrionu, co chroni je przed przegrzaniem. To, 2e wzor pigmentacji jaj moze

odgrywac du2q rolq w rozwoju embrionu, pokazaty ju2 wcze6niej eksperymentalne
badania Montevecchiego (1976). Poniewaz zka2dym rokiem Smieszki cotazchqtniej
zasiedlajq niskie piaszczyste lawice, a opisywana powyzej zmienno6c wyglqdu jaj
jest coraz bardziej kierunkowa, z duZym prawdopodobieristwem mozna stwierdzic, ze
intensywno66 tta i rodz{ plamkowania jaj ptakow gnie2d2qcych siq na piasku sq
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stale udoskonalanym, dotychczas nieznanym dla tego gatunku, rodzajem
kompromisu pomigdzy korzylciq kamuflazu i niebezpieczenstwem przegrzewania.

W koloniach wiSlanych Smieszki zanotowalem rowniez inne, nieznane
dotychczas zachowania rozrodcze, bqdqce prawdopodobnie odpowiedziq ptak6w na
nieprzewidywalno6c i/lub niestabilnoSd warunk6w w korycie rzeki. Jednym z nich bylo
utrzymywanie przez pary lggowe w okresie skladania jaj nie jednego lecz dw6ch lub
nawet wyjqtkowo trzech terytori6w przestrzennie oddalonych od siebie nawet o
kilkadziesiqt metr6w (co w przypadku tego gatunku jest bardzo dulqodlegloSciq), a
rozniqcych siq stopniem osloniqcia gniazda i przede wszystkim wysokosciq nad
biezqcy poziom wody. Podobne, r6wnie zaskakujqce zachowanie obsenruowatem juz
wczeSniej u mewy siwej, ztym ze w tym przypadku terytoria byty oddalone zazwyczaj
o kilkaset metr6w, lub nawet znajdowaty siq na innych wyspach, Niestabilne warunki
hydrologiczne wymusity u Smieszki r6wniez zmiang zachowania zwiqzanego z

podejmowaniem decy4i o poMarzaniu lqg6w po utracie pienruszych zniesien. W
srodowiskach przewidywalnych smieszka skladala jeden lgg, ktory w przypadku
utraty (np. drapieznictwo) powtarzala niechgtnie ijedynie jeSli byl na wczesnym
etapie inkubacji. Takie zachowanie w warunkach wiSlanych, kiedy wiosenne przybory
sq czqste, mogloby prowadzid do braku pisklqt w koloniach Smieszki przez kolejnych
kilka sezonow rozrodczych. Zapewne to bylo powodem, ze gatunek ten w warunkach
duzej nizinnej rzeki roztokowej zaczql zachowywac siq jak mewa siwa i rybitwa
tzeczna. W latach z du?ymi przyborami wod Wisly (ak np. w latach 2010 i 2014) w
koncu maja wiqkszo6c Smieszek powtarza lggi, nawet je6li utracity je na bardzo
poZnym etapie inkubacji lub krotko po wykluciu siq pisklqt, Szczyt skladania

poMarzanych zniesien przypada wowczas na pierwsze dwie dekady czerwca, a
gniazda z jaiami mozemy w6wczas spotka6 na wyspach jeszcze w drugiej polowie
lipca (praca 5).
Dobre funkcjonowanie lqgowych populacji mewy siwej i Smieszki (coroczny
sukces lQgowy ptakow na poziomie nie mniejszym niz w innych Srodowiskach)
zostalo bardzo mocno zaburzone w ostatniej dekadzie XX w., kiedy w dolinie
Srodowej Wisty zaczqty masowo pojawia6 siq wyroje krwiopijnych meszek Simulidae,

a nastqpnie rowniez norka amerykariska Neoyison vison i lis Vulpes vulpes (praca 3).
W ciqgu kolejnych 10-15 lat, na skutek corocznej, masowej Smiertelnosci ptakow
doroslych i braku sukcesu lggowego liczebnoS6 wszystkich lqgowych wislanych

mewowc6w Larii mocno sig zmniejszyla (praca 3). Najtrudniejszq sytuacjq notuje
t4

mewa siwa, ktorej caly czas realnie zagrala wyginiqcie na tym kluczowym lqgowisku.

W pienruszej dekadzie XXI presja norki amerykanskiej i lisa na lggowiskach mewy
siwej i Smieszki doprowadzila do praktycznie zerowego sukcesu lggowego, czego nie
notowalem nawet w latach zbardzo wysokimi i czqstymi przyborami rzeki (praca 3).
szybka i masowa inwazja obcych drapieznych ssakow (najpierw norki
amerykahskiej, a po2niej r6wnie2 jenota Nyctereutes procyonoides i szopa pracza
Procyon lotor), w potqczeniu z corazliczniejszq obecno6ciq lisa na lggowiska
mewowc6w w calej Europie stworzyly koniecznosc pilnego tworzenia
kompleksowych, czynnych program6w ochronnych, zabezpieczajqcych ptaki przed
tym zagrozeniem, a przynajmniej zmniejszajqcych jego destrukcyjne skutki. Dla
wszystkich zainteresowanych problemem bylo jasne,2e bez pomocy czlowieka,
egzystencja wielu gatunk6w gnie2d2qcych siq na ziemi zostala w wielu miejscach
mocno zagrohona. Powaga sytuacji sprawila, ze w 2009 roku Unia Europejska
podjgta probq czynnej ochrony mevvy siwej na catym kontynencie, publikujqc projekt
miqdzynarodowego programu ochrony tego gatunku (European Communities 2O0g),
wykorzystujqcego migdzy innymi zabiegi czynnej ochrony tego gatunku, kt6re

zaplanowalem i razem z moim zespolem wprowadzilem na obszarze naszych
dzialan. Czynnq ochronq w dolinie Srodowej Wisty rozpoczglismy pig6 lat wczesniej
(2004 rok), co pozwolilo juz wczesniej zwr6ci6 uwagg krajowym instytucjom
odpowiedzialnym za ochrong przyrody (Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska,
Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Ministerstwo Srodowiska) ifinansujqcym
tego typu dzialania (Fundacja EkoFundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki wodnej, wojewodzkie Fundusze ochrony Srodowiska, centrum

Koordynacji Projektow Srodowiskowych) na ten powazny problem, dotyczqcy wielu
gnield2qcych siq na ziemi gatunk6w ptakow w polsce.
Dwana6cie lat doSwiadczeri w dziataniach ochronnych w dolinie Srodkowej
Wisty umozliwilo wypracowanie kompleksowego programu czynnej ochrony awifauny
koryta wisty o sprawdzonej, duzej skuteczno6ci (praca 4). Nie bytoby to jednak
mozliwe bez wiedzy dotyczqcej biologii, ekologii i zachowafi lqgowych chronionych
gatunkow, ktorq zdobylem prowadzqc dtugoletnie badania w wislanych populacjach
mew i rybitw. Du2a czgsc proponowanych przeze mnie zabieg6w jest w pelni
autorska. Staralem siq, aby metody te byly uniwersalne, dzigki czemu mogtyby by6
zaadoptowane do ochrony innych budujqcych gniazda na ziemi gatunk6w.

Wypracowane praktyki ochronne zostaly bardzo dobrze przyjqte. Niekt6re byty juz z
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sukcesem wykorzystywane, jak mialo to miejsce w przypadku Towarzystwa
Przyrodniczego "Bocian", ktore zakonczylo w tym roku projekt finansowany z
Srodkow europejskich dotyczqcy czynnej ochrony kulika wielkiego Numenius arquata

w kluczowych ostojach tego gatunku w kraju (Wierzbicka 2014). Proponowane
zabiegi ochronne sq obecnie podstawq przy formulowaniu Planow Zadan
Ochronnych (PZO) i sposob6w ich realizacji dla rezenruat6w i obszar6w Natura 2000
na rzekach, jak ma to miejsce w przypadku lubelskiej i mazowieckiej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska odpowiadajqcych za realizaqq PZO na srodkowej
Wi6le. Najpilniejsze dzialania majq na celu redukcjq liczebnoSci i neutralizacjq
obecnoSci norki amerykafiskiej, jenota i lisa na lqgowiskach mewowcow Lariiw
korycie rzeki. Obok powszechnie juz stosowanych odlowow w putapki typu

klatkowegozzanqtq (norka amerykanska, lis) iodstrzatu fienot, lis) proponujq
prowadzenie rownolegle dwoch zabieg6w, kt6re zabezpieczalyby lqgi ptakow przed
drapieznikami, kt6rych nie uda siq odtowid lub odstrzeli6. Pierwszy z nich polega na
zabezpieczaniu najwazniejszych dla danego gatunku miejsc (najwyzsze koncentracje
gniazd) ogrodzeniami elektrycznymi, drugi dotyczqcy nie ogrodzonych gniazd

-

na

czasowym zabieraniu lqgow do inkubatorow przy r6wnoczesnym podkladaniu do
gniazd drewnianych atrap jaj.
Ogrodzenia elektryczne sE znanym od dawna sposobem ochrony lqgow
ptakow wodnych i btotnych. lch duza efektywnosc niejednokrotnie zostala
udokumentowana (np, Mayer i Ryan 1991, Winton i Leslie 2003). Modyfikacje, ktore
proponujg przy tym zabiegu sq kluczowe dla ochrony pisklqt (dotychczas ogrodzenia
elektryczne chronity wylqcznie gniazda z jajami) i umozliwiajq prowadzenie dzialan w
warunkach wysoce niestabilnych. Jest to lekki, mobilny system ogrodzefi
elektrycznych, wspomagany bateriami slonecznymi co pozwala, w przypadku
przyboru wody, na szybkie zlohenie i wywiezienie poza dolinq rzeki (praca 3).

Autorskim rozwiqzaniem, znakomicie sprawdzajqcym siq w koloniach siewkowych
Charadriiformes na wyspach wiSlanych, a nie stosowanym wczeSniq przez innych,

jest wzbogacenie calego systemu o siatkg drobiarskq montowanq wewnqtrz tej pod
napiqciem .Tym sposobem pisklqta chronione sq do czasu uzyskania przez nie
zdolno6ci do lotu przed presjq czworonohnych drapieznik6w i rozdeptaniem przez
przebywajEce na wyspach zwierzqta hodowlane. Innowacja ta sprawila, 2e w ciqgu
o6miu lat wykorzystywania tego pomyslu nie odnotowalem anijednego przypadku
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Smierci ochranianych w ten spos6b pisklqt na skutek rozdeptania lub upolowania

przez norkq amerykariskq, lisa czy jenota (praca 3).
Drugie z proponowanych przeze mnie rozwiqzan zabezpieczania lqgow przed
czworonoznymi drapieznikami zaklada wykorzystanie w dzialaniach ochronnych
inkubator6w i drewnianych atrap jaj. Jest to zabieg spojny z poprzednim,
wzmacniajqcy jego efekt i kluczowy dla ptakow gniezd2qcych siq w wigkszym
rozproszeniu, a pzez to nie chronionych ogrodzeniami elektrycznymi. Protok6l
zabiegu zostal szczegolowo przedstawiony w pracy 4. Poni2ej przedstawiam go w
skr6cie, zwracaiqc uwagQ na najwazniejsze etapy. Krotko po zloaeniu lggu jest on
zabierany i przenoszony do inkubatora, gdzie przy zachowaniu odpowiedniej

temperatury iwilgotnoSci zarodki pisklqt mogE siq nadal bezpiecznie rozwija6. W
miejsce oryginalnych jaj do gniazd podktadane sq drewniane atrapy o wielko$ci,
ksztalcie i banruie przypominajqce jaja danego gatunku. W koloniach mew i rybitw
odwiedzanychprzez lisa zamiany jaj na atrapy nale2y dokonywa6 jak najszybciej po
zloheniu kazdego jednego jaja z lggu, nie czekajqc a2w gnie2dzie bqdzie pelne
zniesienie. Na kr6tko przed wykluciem siq pisklqt (najpozniej w pienruszych godzinach
po wykluciu siq) lqgi powinny zosta6 zwrocone do tych samych gniazd, z ktorych

zostaly wyjgte. W sytuacjach awaryjnych, kiedy nie ma takiej mozliwoSci (np. 5mier6
rodzica, przyb6r wody) klujqce siq pisklgta nale|y podtozyi do innego gniazda tego
samego gatunku, bqdqcego na podobnym etapie lqgu. Tym sposobem w okresie

inkubacjijaja ptak6w nie sE narazone zar6wno na drapieznictwo ssak6w, jak rownieZ
na rabowanie przez wrony i sroki. Co wigcej norka amerykariska i lis bqdqc
wgchowcami nie rozpoznajq w sztucznych jajach potencjalnego pokarmu, rzadziej
niepokojqc ptaki dorosle na lggowiskach. Nasze dotychczasowe do6wiadczenia
wskazujq, 2e niebezpieczeristwo odrzucenia sztucznych jaj przez mewy i rybitwy jest

znikome. Dotychczas nie mamy podstaw do twierdzenia, ze obecnoS6 atrap w
gniezdzie byta kiedykolwiek Wzyczynqopuszczenia (porzucenia) lggu przez ptaki
objgte tym zabiegiem.
Trzeci zabieg czynnej ochrony dotyczy wylqcznie mewy siwej. Jak
wspominalem wczeSniej jest to gatunek niezwykle konserwatywny, co juz z definicji
stwarza zagroZenie niskq roznorodno6ciq genetycznq w lokalnych populacjach. Do
czasu masowego zasiedlenia doliny Srodkowej Wisty przez norkg amerykariska i lisa
byla ona jednak na tyle wysoka, ze nie dochodzilo do lqczenia sig w pary silnie
spokrewnionych ptak6w. Sytuacja zmienila sig pod koniec XX w., kiedy coroczna,
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niezwykle wysoka SmiertelnoSc ptakow dorostych na lqgowiskach (praca 3), a co za

tym idzie coraz mniejsza liczebnoSc mew przystqpujqcych do rozrodu, doprowadzily
do coraz mniejszego zrolnicowania genetycznego ptakow w obrqbie par. To z kolei
spowodowalo, nie spotykanq wczeSniej w wiSlanych koloniach niewykluwalnoS6
pisklqt w lggach mewy siwej, na co zwracali uwagQ w przeglqdowej pracy
Spottiswoode i Moller (2004), wykorzystujqc miqdzy innymi wyniki naszych badan.
Widzqc powazne zagro2enie tym zjawiskiem postawili6my sobie za cel znalezienie
metody, kt6ra mogtaby zapobiega6 postgpujqcej depresji. Proponowany przeze mnie
sposob zwigkszania puli genetycznej w koloniach jest prosty. Polega na zamianie
lgg6w miqdzy gniazdami z kolonii przestrzenie od siebie oddalonych nie mniej niz
kilkana6cie kilometrow (praca 4). Muszq byc to jednak lggi z wyspowych populacji
wislanych, charakteryzujqce sig specyficznymi, unikalnymi cechami zyciowymi

(takimijak np. zdolnos6 do zachowan altruistycznych, praca 1). Jest to szybka,
bezkonfliktowa i co najwazniejsze

-

skuteczna metoda zwiqkszania roznorodno5ci

puli genowej populacji, ktora z powodzeniem moze by6 stosowana dla gatunkow
rzad kich

lub zagrolonych, cha rakte ry zujqcy ch

si

g wysoki m kon senruatyzmem

gniazdowym (Westmeier 1991, Frantham iinni 2010). Podstawq jest jednak stale
mon itorowan ie podobienstwa genetycznego BS (band-sharing

coefficient)

lu b

pokrewiefistwa na podstawie analizy zmiennoSci loci mikrosatelitarnych (np. Sruoga

i

inni 2006) migdzy ptakami z ro2nych miejsc. Inaczej moZe zdarzy6, siq, ze zamiast
zwiqkszy6, zmniejszymy r6znorodno6c genetycznq lokalnych, wyspowych populacji
(praca 4,patrz r6wniez Haig iinni 1990).
Podsumowujqc uwalam,2e istotq mojego osiqgnigcia jest:
1. Poszerzenie wiedzy zzakresu inwestycji rodzicielskich u mewy siwej o nieznane

dotychczas u tego gatunku obsenruacje adopcji pisklqt itworzenia siq "zlobk6w".
Przeprowadzone badania terenowe i analizy molekularne pozwolily nie tylko pokazad
powszechnoSc tego zjawiska w koloniach tego gatunku, ale rownie2 odnale26 jego
ewolucjq wartosc przystosowawczqdla przybranych rodzicow.

2. Zdefiniowanie, nieznanych dotqd, cech przestrzennej struktury socjalnej w
koloniach mevvy siwej. Okazalo siq, ze agregacje lqgowe sq zbiorem wielu (kilku)
sqsiedzkich grup krewniaczych. odkrycie to pozwala zrozumiec obecno66,
dotychczas trudnych do wytlumaczenia, zachowafi rozrodczych u tego gatunku
(niezwykle niski i niemal wylqcznie znlualizowany poziom agresji sqsiedzkiej,

18

obecno6c adopcji pisklqt, tqczenie siq pisklqt z kilku sqsiedzkich gniazd w "zlobki"
itp.)
3. odkrycie, obok szeregu, czasami wrgcz niezwyklych przystosowan do zycia w
wysoce nieprzewidywalnych warunkach (np. gniazdowanie na drzewach na
wysoko5ci 20-30 m, liniowe ulozenie terytori6w wzdluZ brzegow, wielokrotne
poMarzanie lqgow), nieznanych dotqd cech zyciowych mewy siwej takich jak:
dwubiegunowo6c zachowafi rozrodczych, niezwykle silne przywiqzanie do miejsc
gniazdowania i partnera, multi- terytorializm (utrzymywanie w trakcie sezonu kilku
czynnych terytoriow lggowych) oraz niezwykle silny konserwatyzm w stosunku do
miejsc zimowania.

4. Odkrycie niezwyktej plastycznoSci zachowan lggowych Smieszki. Sledzenie
procesu kolonizacji koryta SrodkowejWisly, oferujqcego mocno odmienne spektrum
siedlisk lqgowych od dotychczas zajmowanych pzezten gatunek wilgotnych,
stabilnych siedlisk tqkowych i stawowo-jeziornych pozwolito pokaza6 proces
przystosowywania siq mew do zycia w otwartym, silnie naslonecznionym, czasowo
zalewanym siedlisku bez roSlinnosci (lub z niewielkim udzialem roSlinnoSci) o
dynamicznie zmieniajqcym siq rodzaju podloza (mul, zwir, piach, ziemia). pienruszymi
odpowiedziami mew na odmienne warunki siedliskowe byty zmiany w konstrukcji
gniazd i ubanruieniu jaj zapewniajqce wiqkszq kryptycznoSc, ale przede wszystkim
chroniqce skuteczniej przed nadmiernym nagrzewaniem sig jaj.
5. Opracowanie i wdrozenie zupelnie nowych, autorskich zabieg6w ochrony czynnej
lggow mew, rybitw i innych ptak6w gniazdujqcych na ziemi, zabezpieczajqcych
skutecznie ptaki i ich potomstwo przed presjq drapieznych ssakow i depresjq
wsobnq. Wieloletni monitoring skutecznoSci proponowanych pzez nas rozwiqzafi
pokazal 100o/o ochrong lqgow i pisklqt mew i rybitw przed presjq ssak6w.
Konczqc podsumowanie chcialbym podkreSli6, ze wyniki badan w koloniach
mew i rybitw w dolinie wisty sq wspolnym dzietem, moim i mojej zony Moniki

Bukacifiskiej. Niniejszym dzigkujq Jej zate lata wspolnej pracy, za tysiqce godzin
spqdzonych w terenie, niejednokrotnie kosztem 2ycia rodzinnego.
Kiedy ponad 30 lat temu zaczynalilmy ten dlugoterminowy program badawczy
nie zakladali6my, ze bqdziemy zmuszeni dzieli6 nasz wspolny dorobek, prezentujqc

jego czq6cijako indywidualne osiqgniqcia, definiujqc jakoSciowy i ilo6ciowy udzial
kazdego z nas. Wsp6lne zainteresowania badawcze , a zwlaszcza specyfika pracy w
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korycie duzej nieuregulowanej rzeki ,,skazaty nas" ju?wowczas na pracQ zespolowq.
Po latach wiemy, 2e byt to sluszny wyb6r. JesteSmy przekonani,2e praca w zespole
bez wzglgdu na to czy jest obligatoryjnie niezbqdna (tak, jak w naszym przypadku),

zawsze pozostaje warto6ciq dodanq. Problem pojawia siq w6wczas, kiedy przyjqte
reguly wymuszajq sztuczny, nienaturalny podziat. Stqd wcale nie latwym zadaniem
byl wybor prac majqcych stanowi6 osiqgniecie habilitacyjne kazdego z nas.

Dokonujqc go tutaj musialem pamigtac, 2e przed podobnym zadaniem stanie w
niedfugiej przyszloSci r6wniez Monika Bukacinska.

5. om6wienie pozostatych osiqgnigc naukowo - badawczych (artystycznych)
Przyrodq,

aw szczegolnoSci biologiq i zachowaniem sig ptakow,

interesujg sig

od najmlodszych lat. Juz w szkole podstawowej zaczqlem gromadziC informacje
faunistyczne, kt6re wiele lat po2niej zostaly wykorzystane jako czq56 dokumentacji
przy wniosku o utworzenie rezenrvatu ornitologicznego "Stawy Raszyriskie". Materialy
te zostaly opublikowane w jednej z pienruszych moich publikacji (zalqcznik4, pkt. ll D,
publikacja nr. 4). Konsekwencjq moich zainteresowari przyrodniczych byto podjqcie
studiow na kierunku biologia Uniwersytetu Warszawskiego. Od pienruszego roku
bralem aktywny udzial w pracach Sekcji Ornitologicznej Kola Naukowego Biolog6w
UW, zbierajqc, wsp6lnie z innymi zainteresowanymi ptakami studentami, materialy

migdzy innymi do opracowania skladu i zmian liczebnoSci awifauny na jednym z
wazniejszych dla ptak6w kompleks6w staw6w rybnych w woj. ostrolgckim, a przede
wszystkim naiez. t-uknajno, bqdqcym jednym z krajowych obszarow chronionych
konwencjq RAMSAR (zalqcznik4, pkt. ll D, publikacje nr: 1,2,0,7). Wtedytez
podjqtem pienrusze proby badan stricte ekologicznych (np. zalqcznik4, pkt. llA,
publikacja nr

1) RownoczeSnie staralem sig koordynowac pracg naukowq

innych,

bqdqc w latach 1984-1986 przewodniczqcym Sekcji Ornitologicznej KNB UW, a w
latach 1986-'1988 prezesem catego Kota Naukowego Biologow UW. Rok 1g85, jak

siq po2niej okazalo, byt decydujqcy dla kierunku moich dalszych zainteresowan
badawczych. wowczas to po rcz pierwszy przyjechatem nad wislq, do pomocy w
ornitologicznych pracach terenowych, aby rok po2niej dolqczyc do zespolu
pasjonatow (w sktadzie Przemyslaw Zyska, Ewa Zyska, Ewa Okonska i Przemyslaw
Nawrocki) realizujqcych badania faunistyczno-ekologiczne w wi6lanych koloniach
mew i rybitw. Moim zadaniem na kolejne trzy lata bylo zebra6 materiaty do pracy
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magisterskiej dotyczqcej wybiorczoSci siedliskowej Smieszki i monitorowa6 zmiany
liczebnoSci i rozmieszczenia tego gatunku na wybranym odcinku rzeki. pracq
magisterskE pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Dobrowolskiego obronitem w
1988 roku i bezpo6rednio po tym zostalem zatrudniony na stanowisku asystenta w
Zakladzie Zoologii i Ekologii, na Wydziale Biologii UW. Efektem kilku lat monitoringu
siewkowc6w i mewowc6w w korycie rzeki oraz badafi ekologii rozrodu i zachowan
lqgowych Smieszki byty prace opublikowane zar6wno w czasopismach krajowych, jak
i migdzynarodowych z lF (np. zalqcznik 4, pkt. ll A, publikacje nr: 2, s-6, g; pkt. ll D
publikacje nr:8-12)
Piqkno krajobrazu doliny duzej, nizinnej rzeki roztokowej, unikatowy swiat
przyrody ozywionej, a przede wszystkim dula liczba pytan zwiqzanych z ro1nymi

aspektamifunkcjonowania kolonijnie gnield2qcych sig ptakow w nieprzewidywalnym
Srodowisku koryta rzeki sprawily, ze wspolnie zmojq2onqMonikq Bukacinskq
postanowili6my na dluzej zwiqzac siq naukowo z tym magicznym miejscem.
Gt6wnym obiektem badafi zostala mewa siwa (w6wczas - mewa pospolita).
Rozpoczynajqc je w 1988 roku przyjqlismy kilka ogolnych zaloaefi wyj6ciowych.
Zgodnie z nimi: (1) badania mieli6my prowadzic na stalym, mozliwie jak najwiqkszym
obszarze, zapewniajqcym zebranie statystycznie reprezentacyjnych wynik6w, (2)
mozliwie duZa liczba ptakow miala by6 corocznie indywidualnie znakowana, co
pozwalaloby Sledzic w kolejnych latach losy pojedynczych osobnik6w; (3) wieloletni
cykl zbierania materiatow mial umozliwi6 zebranie informacji dla kilku pokolefi
ptak6w, a (4) wielowqtkowoSc tematyczna, wymuszajqca szeroki zakres metod, w
tym obsenruacje zachowania ptakow i zbieranie prob knrui i innego materialu
biolog icznego miaty zapewn i6 mozl iwie szerokie mozliwo6ci interpretacyj ne

uzyskiwanych wynik6w. Zalohenia te odzwierciedlaty rownocze6nie zakres naszych
zainteresowan badawczych jakim bylo (i nadaljest) poszukiwanie ograniczefi,
uwarunkowan i przystosowan zachowan lqgowych (reprodukcyjnych) mewowc6w w

wysoce niestabilnych i nieprzewidywalnych warunkach nizinnej rzeki roztokowej.
StaraliSmy siq by6 konsekwentni sformulowanym zalozeniom badawczym. W ciqgu

31 lat, ktore mingty odkqd po rcz pierwszy bylem w wi6lanej kolonii mew, praktycznie
nieprzenruanie prowadzimy badania i/lub dziatania ochronne w korycie Srodkowej

Wisty. Jedynie w 1992 roku spqdzilismy caly sezon lggowy (kwiecien-lipiec) na
wyspach fryzyjskich w Holandii, gdzie wspolnie z dr Arie L. Spaansem realizowalismy
dwa projekty badawcze dotyczqce ekologii rozrodu mevvy zottonogiej Larus fuscus i
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mewy srebrzystej Larus argentatus. Rezultaty tych badan przedstawione zostaty w
kilku publikacjach (np. zatqcznlk4, pkt.

llA, publikacje nr: 3-4,7,10-11; pkt. ll D

publikacja nr 13).
Badania zzakresu ekologii rozrodu mewy siwej miaty na ceru przede
wszystkim okre6lenie preferencji siedliska gniazdowania iwyboru miejsca na
gniazdo, relatywnego wptywu roznych czynnik6w Srodowiskowych i populacyjnych na
sukces lqgowy i prze2ywalnos6 pisklqt i dorostych oraz ro2nic biologii i ekologii
rozrodu, w por6wnaniu do tych cech notowanych u mew zajmujqcych duzo bardziej
przewidywalne Srodowiska (zalqcznik4, pkt.

llA, publikacje nr: i4-1s, pkt. ll D

publikacja nr 20). Najwiqkszq uwagg koncentrowalismy jednak na poszukiwaniu
przystosowawczego charakteru wybranych zachowan lggowych mew. Przedstawione

w moim doktoracie wyniki dotyczqce uwarunkowafi zmian wielkoSci terytorium oraz
rodzaju i intensywno6ci agresywnych zachowan terytorialnych byly podstawq do
przyznania mi przez Radg Naukowq Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie LeSnym
indywidualnego wyroznienia za rozprawq doktorskq, Kilka lat p6zniej Wydzial Nauk
Biologicznych PAN przyznal mnie imojej zonie Monice Bukaciriskiejwyr6znienie
zespolowe za cykl prac z zakresu zachowania sig i ekologii mew. Dotyczyty one

taktyk rozrodczych, w tym podzialu rol w obrqbie pary w opiece nad lggiem na
ro2nym etapie rozrodu i alternatywnych strategii lqgowych takich jak adopcje, zlobki,

lqgi kilku samic, lqgi mieszane, kopulacje i zaplodnienia poza socjalnq parq itp.

(zalqcznik4, pkt. llA, publikacje nr 12-13, pkt. ll D publikacje nr 17,19,22).po
doktoracie bytem kierownikiem pigciu projektow badawczych, w dwoch innych bytem
glownym wykonawcE. Na kanwie naszych dtugoletnich badari w wislanych koloniach
mewy siwej powstat film przyrodniczy w re2. Doroty Adamkiewicz i Joanny t-qckiej z
cyklu "Dzika Polska" pt. Uskrzydlone zwiqzki. Otrzymal on nagrodg specjalnE Jury

XV

iqdzynarodowego Festiwalu Filmow Przyrod n iczych im. Wlodzim ierza
Puchalskie go za orygi nalnoS6 poruszanej tematyki ( 1 2-1 6.06.201 3, N-od2).
M

od 2000 roku obiektem naszych badan, obok mewy siwej i smieszki, sq
rowniez oba gatunki rybitw (rybitwa biatoczelna Sternula albifrons irybitwa tzeczna
Sterna hirundo) i oba gatunki sieweczek (sieweczka obroZna Charadrius hiaticula

i

sieweczka rzeczna Charadrius dubius). Wyniki dotyczqce fenologii, ekologii rozrodu
orazzachowan rozrodczych tych gatunk6w przedstawili6my (na tle ogolnej wiedzy o
tych gatunkach) w ostatnio wydanej monografii pt. Kluczowe gatunki ptakow
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siewkowych na Srodkowej Wi5le: biologia, ekologia, ochrona iwystgpowanie (praca 5
wymieniona jako osiqgnigcie, tomy 3-6 omawiajqce rybitwy i sieweczki)
Od poczqtku mojej naukowej przygody w dolinie Srodkowej Wisty wazne
m iej

sce zaimow

ah1 za g ad n ie n

ia zwiqzane z och

ro n

q

zagr olon ych

g

atu n kow

i

siedlisk. Od wielu lat jestem zwiqzany z Og6lnopolskim Towarzystwem Ochrony
Ptak6w (OTOP), od 2011 roku jestem prezesem Zarzqdu tego Stowarzyszenia.
Jestem te2 czlonkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie (RDOS
mazowiecki) i Rady Lesnictwa przy Ministerstwie Srodowiska. Uczestniczq w pracach
kilku Komitetow Sterujqcych projekt6w LIFE+. Uwazam, ze takjak nie da sig
skutecznie i mqdrze chroni6 przyrody bez wiedzy naukowej, tak nie powinno sig,
prowadzqc badania naukowe, zapominac 2e to na nas najbardziej ciqZy obowiqzek
ochrony tych element6w przyrody, kt6re sq obiektem naszych zainteresowafi
badawczych. Wyniki badafi monitoringowych i dzialan na rzecz ochrony doliny Wisty

i

zagrozonej awifauny koryta tej rzeki prezentowane sq w wielu naszych pracach

(zalqcznik4, pkt, llA, publikacja nr 9, pkt. ll D publikacje nr: 3, 15, 21,25-29,38-43,
48-49). Olbrzymia presja norki amerykariskiej, jenota i lisa na lqgowiskach
naziemnych ptak6w, zjakq od ponad dekady zmaga sig cala Europa sprawia, 2ebez
pomocy czlowieka wiele gatunk6w ptakow nie ma szans na utrzymanie
dotychczasowego statusu, cze6c z nich jest coraz powazniej zagrolona wyginigciem

w skali kraju, regionu, a nawet kontynentu. Majqc to na uwadze, od 2004 roku mocno
angazujq sig w czynne dzialania ochronne siewkowcow i mewowcow w dolinie
Srodkowej Wisly. Dotychczas koordynowalem prace lub bytem opiekunem

merytorycznym w pigciu projektach dotyczqcych czynnej ochrony ptakow koryta
srodkowej wisly, finansowanych ze Srodk6w unijnych (GEF, EkoFundusz, CKPS

i

NFOS|GW). W projektach tych zawsze staramy siq tqczyc naukowy warsztat
badawczy (np. monitoring ekologii rozrodu ofiar i presji drapieznik6w, metodyczne

wypracowywanie skutecznych zabiegow ochronnych itp.) z typowymi dzialaniami
aplikacyjnymi, staramy sig te?lqczyc, poprzez wsp6lnq realizacjq projektow ptzez
OTOP i instytucje naukowe idydaktyczno-naukowe (Uniwersytet Kardynala Stefana

Wyszyfiskiego w Warszawie, a wcze6niej Centrum Badari Ekologicznych PAN w
Dziekanowie Le6nym), Swiat nauki ze Swiatem ochrony przyrody.
W 2008 roku, za wsp6ttworzenie i realizacjq programu Matych Dotacji GEF

finansujqcego badania i ochronq zagrolonych gatunkow fauny i flory, otrzymalem
Certyfikat Wielkiego Przyjaciela Matego GEFu (UNDP/SGP).

ZJ

Wiedzq na temat wsp6lczesnych zagrozen dla awifauny koryta Srodkowej
Wisty staramy siq popularyzowal, udzielajqc wywiadow prasowych, wydajqc
monografie skierowane do nie wyspecjalizowanego odbiorcy (np. zalqcznik

4,

pkt. ll

D publikacja nr 48) orazbiorqc udzial w filmach przyrodniczych, czego przyktadem
moze by6 produkcja w rez. Paolo Volponiego pt. Wista od 2r6det do ujscia: wzdlu2
dawnego szlaku tososia (premiera - 2013).
Wieloletn ie d oswiad czen ie badawcze oraz znfomo6c za g ad

n

ie

n zwiqza nych

z ochronq przyrody byty niejednokrotnie pomocne tak przy pisaniu zlecanych mi
ekspertyz i syntez, jak i w trakcie posiedzeri zespol6w eksperckich lub konkursowych
(zalqcznik4, pkt. lll M podpunkt 1-16, pkt. lll N, podpunkt'l-10).

Podsumowanie aktywno6ci naukowej i dydaktycznej
Dotychczasowe badania naukowe i aplikacyjne (czynna ochrona gatunkowa
ptakow) prowadzilem w ramach 14 krajowych i 4 miqdzynarodowych projektow
badawczych. Wyniki badari stanowity podstawg 70 publikacji naukowych (lqcznie z
rozdzialami i monografiami), z ktorych 17 zostalo opublikowanych w czasopismach
indeksowanych przez JCR. Sumaryczny impact factor dla tych publikacji wynosi
22,63 zgodnie z rokiem opublikowania (9,89 po uzyskaniu stopnia doktora) i28,35
biorqc pod uwagq S-letni impact factor (14,92 po uzyskaniu stopnia doktora).
Publikacje te byty cytowane 279 razy, wylEczajqc autocytowania. Moj indeks
Hirsha wynosi 9 wedtug Web of Science (WoS). Sumaryczna liczba punktow MN;SW

za publikacje, monografie i rozdziaty (2015 r.) wynosi 925 (w tym 471 po doktoracie).
Bylem autorem lub wspotautorem 21 prezentacji (w tym 4 referatow) na
konferencjach miqdzynarodowych i 30 referatow na konferencjach krajowych.
Recenzowatem 32 artykuly, z kt6rych 21 byto przedlozonych do czasopism
indeksowanych w JCR
BraNem udzial

.

w 7 staZach zagranicznych (Estonia, Holandia, Niemcy), w tym

w dwoch dtugoterminowych (12 miesiqcy

i7 miesigcy) stypendiach

Fundacji im.

Aleksandra von Humboldta
Bytem promotorem 81 prac licencjackich, opiekunem naukovvym 17 prac
magisterskich, promotorem 6 kolejnych prac magisterskich oraz nieformalnym
promotorem pomocniczym jednej rozprawy doktorskiej.
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