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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Niny Kowalik pt.

„Rekonstrukcja sezonowej mobilności plejstoceńskich ssaków na przykładzie łosia (A/ces 

alces L.) z Jaskini Borsuka i mamuta włochatego (Mammuthus primigenius Blum.) z 

graweckiego stanowiska Kraków Spadzista w oparciu o pomiary in situ składu 

izotopowego Sr w szkliwie zębów"

Recenzja została przygotowana w odpowiedzi na pismo Dyrektor Instytutu Nauk 

Geologicznych PAN, prof. dr hab. Ewy Słaby, z dnia 17 czerwca 2021 roku.

Forma i wartość merytoryczna

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska została przygotowana pod kierunkiem dra 

hab. Roberta Anczkiewicza, znanego specjalisty m.in. z zakresu badań geochronologiczno- 

izotopowych. Dysertacja została złożona w formie jednolitego opracowania 

monograficznego. Jest obszernym dziełem, liczącym 172 strony. Zawiera kilkadziesiąt figur i 

kilka tabel, a spis literatury obejmuje 355 pozycje. Zasadnicze części dysertacji poprzedzone 

są streszczeniem w języku polskim i angielskim, obszernym wprowadzeniem w tematykę z 
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systematycznym przeglądem wiedzy na temat poruszonych zagadnień oraz drobiazgowym 

opisem użytej metodologii.

Zawartość rozprawy jest zgodna z jej tytułem. Praca wpisuje się w nurt badań na temat 

mobilności ssaków w oparciu o skład izotopowy strontu w szkliwie zębów. Wraz z rozwojem 

narzędzi analitycznych, zwiększoną ich dostępnością, oraz intensyfikacją badań nad 

rozpoznaniem naturalnego "tła" stosunków izotopów strontu w lokalnym środowisku, 

tematyka ta jest intensywnie rozwijana w ostatnich latach ze względu na szerokie 

zastosowanie głównie w paleontologii i archeologii.

Dysertacja poświęcona jest dwóm zagadnieniom. Stanowi, po pierwsze, próbę określenia 

pochodzenia enigmatycznych artefaktów wykonanych z zębów łosia zdeponowanych w 

Jaskini Borsuka w południowej Polsce. Analizy histologiczne czterech zębów ujawniły, że 

mineralizacja ich szkliwa obejmowała okres około jednego roku, a średni dobowy wzrost 

szkliwa wynosił 5 pm/dzień. Analizy izotopowe ujawniły bardzo zbliżone wartości 87Sr/86Sr 

wskazując na zbliżone obszary żerowania łosi. Stwierdzone stosunki izotopowe nie 

pokrywają się jednak z lokalnym tłem izotopowym Jaskini Borsuka, natomiast są zbieżne z 

obszarami znajdującymi się około 250 km od miejsca znalezienia artefaktów (rejony przy 

granicy austriacko-słowackiej i w północnych Węgrzech). Na tej podstawie Autorka 

wysunęła śmiałą, aczkolwiek dobrze uzasadnioną hipotezę, że zawieszki mogły zostać 

przyniesione przez ludność migrującą z południowej strony Karpat, bądź trafiły tam w 

wyniku wymian handlowych ok. 30-27 ka cal BP.

Drugi wątek pracy dotyczy rekonstrukcji sezonowej mobilności mamuta włochatego ze 

stanowiska Kraków Spadzista. Na podstawie obserwacji histologicznych ustalono, że średnie 

tempo dobowego przyrostu szkliwa jest pośrednie między słoniem karłowatym a mamutem 

kolumbijskim, i wynosi ~4 pm/dzień. Ponadto, ustalono, że czas mineralizacji szkliwa wynosił 

jedenaście lat, a czas wzrostu kompletnego trzonowca wynosił 15 lat. U większości 

analizowanych zębów badania izotopowe ujawniły cykliczną zmienność w 87Sr/86Sr 

korespondującą ze zmiennością w 518O, co wskazuje na regularną i sezonową migrację 

osobników. Z analizy porównawczej lokalnych, biologicznych sygnatur 87Sr/86Sr wysunięto 

wniosek, że mamuty mogły regularnie migrować z okolic stanowiska Kraków Spadzista w 

rejony północnej Polski.



Dyskusja i uwagi krytyczne

Praca nie budzi większych zastrzeżeń merytorycznych. Pewne kwestie zachęcają jednak 

do dyskusji.

(i) Wpływ zmian diagenetycznych został określony wyłącznie na podstawie analiz 

koncentracji pierwiastków (takich jak Mn, Fe, Al, U czy REE) wskaźnikowych dla zmian 

wtórnych oraz obecności "przebarwień" i pęknięć. Cennym narzędziem stosowanym z 

powodzeniem w analizie wtórnych zmian (również w bio-apatycie; np. Schoeninger et al. 

2003, Int. J. Osteoarchaeol.; Segalen et al., 2008, PalaeoS; Barbin, 2003, Mineralogy and 

Petrology) jest katodoluminescencja. Narzędzie to, w połączeniu z analizą widmUV-VIS, 

umożliwia precyzyjnie zwizualizować zakres zmian procesów diagenetycznych oraz określić 

typ aktywatorów (takich jak np. Mn i REE wtórnie podstawiane w strukturę krystaliczną 

wywołujące świecenie). Ponadto, katodoluminescencja często pozwala na lepsze 

zobrazowanie pierwotnej mikrostruktury, która w zwykłym mikroskopie optycznym może 

nie być dobrze widoczna. Recenzent zgadza się z Autorką, że zaprezentowane wyniki 

wskazują na niewielki wpływ diagenezy oraz na zachowanie (w znacznej części badanego 

materiału) pierwotnych sygnatur izotopowych. Jednocześnie Autorka słusznie zauważa, że w 

badanym materiale są rejony szkliwa zmienionego diagenetycznie. Oprócz wspomnianego 

przez Autorkę szkliwa pokrywającego wargową powierzchnię siekacza o numerze B5/949, 

wydaje się, że również ząb oznaczony sygnaturą B6/899 podlegał procesom wtórnym, co 

manifestuje się w wielu miejscach podwyższoną koncentracją Mn, Fe, Al oraz zubożeniem w 

Mg. Ponadto, zakres zmienności stosunków 87Sr/86Sr w tym siekaczu jest niższy w 

porównaniu do zapisów uzyskanych ze szkliwa pozostałych zębów, co może wskazywać na 

diagenezę. Podobny wyraźny wpływ procesów wtórnych zaznacza się również w przypadku 

płytki VI zęba o numerze 2393. Konkludując, recenzent chciałby zachęcić mgr Ninę Kowalik, 

aby w przyszłości sięgnęła również po inne techniki badawcze, takie jak CL pozwalające nie 

tylko na precyzyjne oszacowanie wpływu diagenezy, ale potencjalnie również na lepsze 

odwzorowanie pierwotnej mikrostruktury (w tym linii Retziusa, które nie zawsze były dobrze 

widoczne w badanym materiale, patrz strona 21).

(ii) Kolejnym aspektem zachęcającym do dyskusji jest arbitralny (jakościowy) sposób 

interpretacji danych izotopowych/geochemicznych. Dla przykładu Autorka "na oko" 

wyróżnia konkretną liczbę cykli w profilach izotopów Sr i O, wspomina o różnicach i/lub 



podobieństwach w sygnaturach izotopowych, a także posługuje się terminem "pozytywna 

korelacja". Choć zgadzam się z większością wniosków i interpretacją Autorki, uważam, że 

użycie sformalizowanych narzędzi ilościowych (statystycznych) pozwoliłoby 

na obiektywizację wnioskowania. Dla przykładu zastosowanie periodogramu Lomba czy 

analizy punktu zmiany (ang. changepoint analysis) pozwoliłoby na faktyczną identyfikację 

momentów, w których następuje zmiana obserwowanego ciągu zmiennych (c/. np. 

Gallagher et al. 2011, Earth Planet Sci Lett., Davis, 2021, Chem. Geol.). W tym kontekście 

szacunkowy podział na lata wyznaczony w oparciu o skład izotopowy tlenu (Fig. 5.6.3.1) 

wydaje się dość subiektywny. Z kolei zastosowanie testów statystycznych mogłoby 

potwierdzić występowanie, bądź brak istotnych różnic w sygnałach zmierzonych dla różnych 

linii ablacyjnych (cf. np. Lugli et al. 2017, Sci. Rep., Plomp et al. 2020, AJPA). Ponadto, np. 

analiza dyskryminacyjna, skupień, krigingu prostego i/lub głównych składowych, mogłaby 

umożliwić określenie stopnia podobieństwa pomiędzy sygnaturami izotopowymi badanych 

zębów a sygnaturami izotopowymi z innych stanowisk europejskich (cf. np. Lazzerini et al. 

2021, Sci. Rep., Hamilton et al. 2021, Royal Society Open Science).

(iii) Interesujący jest fakt, że wartości 87Sr/86Sr uzyskane dla zębów gryzoni 

niemigrujących z pojedynczego stanowiska i jednej warstwy potrafią się różnić w szerokim 

zakresie. Dla przykładu, ze stanowisk Jaskinia Borsuka i Kraków Spadzista sygnatury strontu 

zawierają się w bardzo szerokim zakresie (odpowiednio od 0.7094 do 0.7132 oraz od 0.7095 

do 0.7116). Wskazuje to na bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną kształtującą lokalną 

sygnaturę Sr. Biorąc pod uwagę tą zmienność oraz wciąż niedostateczne rozpoznanie 

naturalnego "tła" stosunków izotopów strontu w wielu miejscach w Polsce i w Europie, 

interpretacja dalekosiężnych trendów migracyjnych mamutów na podstawie kilku zębów 

(których wartości 87Sr/86Sr, choć wykazujących cykliczność, mają podobny zakres 

zmienności) może budzić pewne wątpliwości. Pogłębione badania na większej ilości prób 

(zębów mamutów i gryzoni) byłyby wskazane w przyszłości.

Ocena redakcyjna

Praca jest napisana dobrą polszczyzną, chociaż Autorka nie uniknęła drobnych błędów 

językowych, literówek, niejasności oraz skrótów myślowych. Przykłady:

Str. 4: "...konsulacje..." (->...konsultacje....), "...gościnnę..." (->...gościnę...);

Str. 15: "...włókien kolagenu na których..." (->przecinek przed "na których");



Str. 17, fig. 3.1.1: brak objaśnienia skrótu "EDJ";

Str. 19: "...w Krakowie, z Zębów..." (->...w Krakowie. Z Zębów...);

Str. 19: w opisie metodologii znajduje się informacja, że szlify były zrobione przy pomocy 

papierów ściernych oraz z użyciem tlenku glinu. Nieco dalej, na str. 37 mowa jest o 

zastosowaniu pasty diamentowej, co nawiasem mówiąc, jest zdecydowanie bardziej 

rekomendowane przy tak precyzyjnych badaniach izotopowych/geochemicznych. Nie jest 

jasne czy próby były przygotowane w ten sam sposób czy z użyciem różnych proszków 

polerskich;

Str. 23: "...pomiary szkliwa zębów współczesnego rekina..." (->wskazane by było podać 

gatunek, do którego należał ten ząb);

Str. 25, Tabela 3.2.2: wskazany byłby komentarz dlaczego skład izotopowy zębów rekina i 

ssaków były wykonywane w innych warunkach (tj. rożna częstotliwość i średnica wiązki);

Str. 25: "...w jednym przypadku...w zarejestrowano..." (->"w" zbędne);

Str. 26: "...połączony był ze sektromentrami..." (->spektrometrami);

Str. 33: "Jaskinia Borsuka znajduje się w Dolinie Szklarki, około 20 km na północny wschód 

od Krakowa (fig. 4.1.1. a-c)" (-> chodzi zapewne o północny-zachód);

Str. 33: Choć dysertacja doktorska stanowi jednolite opracowanie monograficzne, to rozdział 

czwarty zatytułowany: "Proweniencja artefaktów z Jaskini Borsuka jako narzędzie w badaniu 

mobilności człowieka w Górnym Paleolicie" został opublikowany jako artykuł:

Kowalik, N., Anczkiewicz, R., Wilczyński, J. et al. Tracing human mobility in central Europę 

during the Upper Paleolithic using sub-seasonally resolved Sr isotope records in 

ornaments. Sc/. Rep. 10, 10386 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-67Q17-2 

Mimo, iż nie jest to wierna kopia ww. artykułu to w opinii recenzenta być może dobrym 

pomysłem byłoby dołączenie do dysertacji doktorskiej oświadczeń współautorów o 

indywidualnym wkładzie w powstanie tej części opracowania;

Str.33: "..plejstoceńska na którą..." (->przecinek przed "na którą");

Str. 34, Fig. 4.1.1: brak oznaczenia na figurze gdzie jest warstwa nr VII;

Str. 35: "...for mowały..." (->formowały);

Str. 43. + Tabele. Z.2. Przy wzmiance o analizie zębów niemigrujących ssaków brak jest 

informacji o tym do jakich gatunków (albo przynajmniej rodzin?) one należały. Dodatkowo 

brak jest informacji, czy ocena wpływu diagenezy objęła również badane zęby gryzoni 

niemigrujących;

https://doi.org/10.1038/s41598-020-67Q17-2


Str. 46: Sugerowany "jednorodny zapis stosunków izotopowych Sr" nie znajduje dobrego 

odzwierciedlenia na Fig. 4.4.3.1;

Str. 48: "..for mowaniu..." (->formowaniu);

Str. 48: "Pomimo szeregu ograniczeń, o których była mowa powyżej, analiza składu 

izotopowego szkliwa zębów gryzoni zdeponowanych w tej samej warstwie co zawieszki, co 

wydaje się być najbardziej wiarygodnym szacowaniem lokalnego składu izotopowego Sr 

okolic Jaskini Borsuka." (->zdanie niejasne);

Str. 54: "...2002). z czasem..." (->...2002). Z czasem...");

Str. 55: "...fig. 4.2.2 b..." (->chyba chodzi o Fig. 5.2.2b?);

Str. 58: "...for mują.." (->formują);

Str. 59: "austriackiego for tu ziemnego znajdującego się poniżej Kopca Kościuszki. Pomimo, 

że budowa for tu" (->fortu);

Str. 61: "i (południowe Morawy, Czechy) i" (->niepotrzebnie 2 x "i");

Str. 83, Fig. 5.5.4.1: wskazane by było nanieść błąd pomiarowy przy otrzymanych 

wartościach izotopów tlenu;

Str. 89: wskazano, że niewielkie niezgodności w relacji pomiędzy zapisami izotopowymi Sr i 

O w szkliwie w pobliżu korzenia najprawdopodobniej są związane z różnicą w rozdzielczości 

opróbowania. W celu eliminacji tego problemu zaleca się korzystanie z aparatury do 

precyzyjnego pobierania prób (typu MicroMill);

Str. 113: "Jednym z odwiedzanych przez zwierzęta regionów mogła być okolica stanowiska 

Kraków Spadzista o czym świadczy zgodność pomiędzy 87Sr/86Sr szkliwa trzonowców a 

lokalną sygnaturą izotopową Sr uzyskaną przez pomiary zębów niemigrujących gryzoni (fig.

6.3.2.4.)." (->powinno być raczej użyte „częściowa zgodność" ponieważ wartości 87Sr/86Sr 

uzyskane z zębów gryzoni ze stanowiska Kraków Spadzista, tylko częściowo (4 z 11 

wyników) pokrywają się z sygnaturami izotopowymi uzyskanymi z zębów mamutów);

Str. 119: "Biologiczne stosunki izotopowe Sr uzyskane dla większości stanowisk 

zlokalizowanych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech zawierają się 87Sr/86Sr w zakresie 

między 0,7089 a 0,7109." (-> z zamieszczonej mapy wnika, ze ten zakres jest nieco szerszy, 

tj. 0.0784-0.7115).

Tabela. Z.2.3.: w tabeli "lokalnych, biologicznych wartości 87Sr/86Sr podanych w literaturze" 

występują również sygnatury dla gatunków, które słyną ze spektakularnych migracji jak 

renifer czy człowiek.



Inne: dostrzegam brak konsekwencji w cytowaniu ciągu prac (czasami kluczem jest rok 

publikacji, innym razem autorzy cytowani są w kolejności alfabetycznej).

Wniosek końcowy

Powyższe uwagi nie mają charakteru poważnych zastrzeżeń, lecz mają charakter 

drobnych usterek lub są elementem zachęcającym do dyskusji i nie wpływają negatywnie na 

ocenę całokształtu merytorycznego dysertacji. Pomimo pewnych niedociągnięć uważam, że 

rozprawa w zupełności spełnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane rozprawom 

doktorskim. Warsztat badawczy Pani mgr Kowalik jest rzetelny i solidny, opisy metodologii 

oraz wyników analiz są szczegółowe, a ich ilustracje liczne i zwykle czytelne. Autorka 

wykazała się szeroką wiedzą, która prócz problematyki dotyczącej geochemii, musiała 

przyswoić obszerne zagadnienia z zakresu histologii, ekologii behawioralnej, archeologii, 

paleoklimatologii a nawet paleoantropologii kulturowej. Praca zawiera bardzo wartościowe 

dane, z których niektóre mogą być uznane za nowatorskie. Szczególnie wysoko oceniam 

holistyczne podejście do omawianego zagadnienia, tj. kompleksowe połączenie badań 

izotopowych, geochemicznych i histologicznych w skali mikronowej.

Konkludując stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska stanowi 

oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego oraz spełnia wymogi stawiane tym 

dziełom określane na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. Zm.). W związku z powyższym, 

przedstawiam Radzie Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN wniosek o dopuszczenie 

Pani mgr Kowalik do dalszych etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Zastępca Dyrektora Instytutu 
cis. Kloakowych -

Dr bab, Przemysław Gorzelak


