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Uzasadnienie uchwały komisji habilitacyjnej 

w sprawie wniosku o nadanie dr. Dariuszowi Bukacińskiemu 

stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia 

 

 

Przedmiotem ocen, stanowiących podstawę do sformułowania opinii, było osiągnięcie naukowe w 

ujęciu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455 z późn. zm.), a także ogólny dorobek 

naukowy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny Habilitanta.  

 

 

Sylwetka Kandydata 

Dr Dariusz Bukaciński ukończył studia magisterskie w 1988 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego na kierunku biologia i w tym samym roku został asystentem w Zakładzie Zoologii i 

Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie 

Ekologii Ogólnej (później Zakładzie Ekologii Populacji) w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie 

Leśnym. W jednostce tej uzyskał w roku 1998 stopień doktora nauk biologicznych. Od 1998 do 2013 

roku pracował jako adiunkt w Instytucie Ekologii PAN (później w Centrum Badań Ekologicznych PAN) 

w Dziekanowie Leśnym. Od 2008 roku podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki na 

Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Zainteresowania naukowe Habilitanta dotyczą przede wszystkim ekologii i ochrony gatunkowej 

ptaków związanych z korytem środkowej Wisły. 

 

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe dr Dariusz Bukaciński przedstawił monotematyczny cykl pięciu publikacji 

opatrzony wspólnym tytułem „Uwarunkowania życia mew Laridae w korycie środkowej Wisły: 

zagrożenia, taktyki lęgowe i strategia czynnej ochrony w nieprzewidywalnym środowisku”. Cykl ten 

obejmuje jedną pracę oryginalną opublikowaną w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (JCR), 

rozdział w monografii oraz trzy monografie. Prace pochodzą z lat 2000 – 2015.  

Spośród wszystkich wyszczególnionych elementów osiągnięcia jedynie praca opublikowana w 

roku 2000 w czasopiśmie Animal Behaviuor notowana jest w bazach Web of Science i była cytowana 



19 razy (według  bazy Core Collection Web of Science, stan na 24 listopada 2016 r.). Habilitant jest 

pierwszym z trzech autorów z udziałem w pracy deklarowanym na poziomie 65%. W publikacji tej 

autorzy wykazali, że częste adopcje piskląt u mew siwych Larus canus nie wynikają z błędu rodziców 

czy przypadku, lecz są odzwierciedleniem altruizmu krewniaczego. Pokazują także wysoką filopatrię i 

silny efekt grupowania się spokrewnionych osobników w obrębie kolonii lęgowych tego gatunku. W 

ocenie komisji, praca ta stanowi przykład bardzo solidnego wykorzystania warsztatu naukowego, w 

umiejętny sposób łącząc metody genetyki molekularnej z terenowymi obserwacjami behawioru 

rozrodczego, a jej wyniki są nowatorskie. 

Pozostałe publikacje (rozdział w monografii i trzy monografie) nie są notowane w bazach 

Web of Science, a więc trudno jest obiektywnie oszacować ich wkład w rozwój nauki. Prace te 

stanowią w głównej mierze zestawienie istniejących informacji dotyczących biologii lęgowej lub 

problemów ochrony wybranych gatunków ptaków, z niewielkimi odniesieniami do publikowanych i 

niepublikowanych danych zebranych przez Habilitanta, zwykle jednak nie wykraczających poza 

odnotowanie obserwacyjnych faktów. W efekcie, wyszczególnione monografie stanowią syntezę 

istniejącego stanu wiedzy oraz kompendium faktów o faunistycznym charakterze, nie zawierając 

elementów metodologii naukowej. Jako takie, nie generują nowej wiedzy poprzez stawianie hipotez i 

rygorystyczne ich testowanie. Biorąc powyższe pod rozwagę, w ocenie komisji zgłoszone przez dr. 

Dariusza Bukacińskiego osiągnięcie naukowe nie może zostać uznane za znaczący wkład w rozwój 

biologii jako dyscypliny naukowej.  

 

 

Ocena ogólnego dorobku naukowego  

Łączny dorobek naukowy kandydata obejmuje 70 publikacji, w tym 12 prac opublikowanych w 

czasopismach z listy JCR (według  bazy Core Collection Web of Science, stan na 24 listopada 2016 r.). 

Sumaryczny impact factor dla tych publikacji wynosi 22,63 (zgodnie z rokiem opublikowania),  w tym 

9,89 dla publikacji po uzyskaniu stopnia doktora. Publikacje te były cytowane 232 razy bez 

autocytowań, indeks Hirscha wynosi 8 (według  bazy Core Collection Web of Science, stan na 24 

listopada 2016 r.). Sumaryczna liczba punktów MNiSW za publikacje, monografie i rozdziały (na 2015 

rok) wynosi 925, w tym 471 po uzyskaniu stopnia doktora. Habilitant był autorem lub współautorem 

21 prezentacji (w tym 4 referatów ustnych) na konferencjach międzynarodowych i 30 referatów 

ustnych na konferencjach krajowych. Habilitant brał także udział w 7 stażach zagranicznych (Estonia, 

Holandia, Niemcy), w tym dwóch długoterminowych stypendiach Fundacji im. Aleksandra von 

Humboldta. Habilitant recenzował 21 prac przedłożonych do czasopism z listy JCR. Kierował on także 

8 projektami badawczymi. 



 Powyższe zestawienie wskazuje, że dr Dariusz Bukaciński jest badaczem rozpoznawalnym w 

międzynarodowym obiegu informacji naukowej, a jego ogólny dorobek naukowo-badawczy można 

uznać za stosunkowo wysoki. Pewne wątpliwości budzi jednak fakt, że znaczna większość prac 

opublikowanych w czasopismach z listy JCR powstała jeszcze w XX wieku, natomiast tylko dwie 

pochodzą z obecnego stulecia. Do publikacji z tej drugiej grupy należy wieloautorska (26 autorów) 

praca opublikowana w 2004 roku w renomowanym czasopiśmie American Naturalist, a także praca 

opublikowana w 2011 roku w czasopiśmie ornitologicznym Ornis Fennica. W żadnej z tych prac 

Habilitant nie jest pierwszym autorem. Wydaje się także, że wysoka sumaryczna liczba cytowań 

opublikowanych prac po części wynika z długiego czasu, który upłynął od momentu ich powstania. 

Należy podkreślić, że w omawianym czasie Habilitant był bardzo aktywny na polu ochrony przyrody, 

publikował liczne monografie i różnego rodzaju opracowania o charakterze eksperckim, a także 

uczestniczył w licznych konferencjach naukowych i otrzymywał liczne granty, w ocenie komisji tego 

rodzaju osiągnięcia nie przekładają się jednak bezpośrednio na znaczący postęp naukowy w 

dziedzinie nauk biologicznych. 

  

 

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego 

Dr Dariusz Bukaciński był promotorem 81 prac licencjackich i 6 prac magisterskich, nad kolejnymi 17 

pracami magisterskimi sprawował opiekę. Pełnił także rolę promotora pomocniczego jednej 

rozprawy doktorskiej. Ponieważ Habilitant większość naukowego życia spędził w jednostce PAN, 

trudno oceniać jego dorobek przez pryzmat prowadzonych kursów, wydaje się jednak, że jego 

zaangażowanie w kształcenie studentów jest znaczące i różnorodne. 

 Habilitant ma w swoim dorobku wiele publikacji popularno-naukowych, co świadczy o tym, 

że nie jest mu obojętne prowadzenie działalności dla szeroko rozumianej społeczności. Habilitant był 

członkiem zespołów eksperckich i konkursowych, głównie związanych z ochroną przyrody. Jest 

członkiem licznych organizacji i towarzystw naukowych, prze wiele lat pełnił funkcję prezesa 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z charakteru dużej części publikacji z ostatnich 

kilkunastu lat jasno wynika duże zaangażowanie Habilitanta w praktykę ochrony przyrody i jej 

popularyzację, i zdaniem Komisji ten aspekt jego działalności zasługuje na najwyższe słowa uznania. 

Podsumowując, Komisja wysoko ocenia dorobek dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny 

Habilitanta. 



 

 

 


