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RECENZJA 

Rozprawy doktorskiej mgr Niny Kowalik pt. „Rekonstrukcja sezonowej mobilności 

plejstoceńskich ssaków na przykładzie łosia (Alces 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” 

 

 

Przedłożona do recenzji rozprawa ma charakter monografii, w której doktorantka 

koncentruje się na wynikach własnych badań nad mobilnością ssaków w oparciu o skład 

izotopowy Sr w mineralnym składniku tkanki szkieletowej. Prace zostały sfinansowane  

w ramach badań statutowych ING PAN oraz grantu NCN pod kierownictwem dr. hab. 

Roberta Anczkiewicza (promotora pracy).  

Na wstępie warto podkreślić, że doktorantka nie skupiła się w swych działaniach 

wyłącznie na pracy laboratoryjnej. Brała udział w wykopaliskach oraz prowadziła szereg 

konsultacji i wizyt w ośrodkach krajowych i zagranicznych, gdzie pod okiem znamienitych 

fachowców zdobywała wiedzę niezbędną do przeprowadzenia planowanych badań, zarówno 

w zakresie paleontologii jak i geochemii. Niewątpliwie była dobrze przygotowana do 

rozwiązania postawionego problemu badawczego. 

Celem pracy była rekonstrukcja sezonowej migracji plejstoceńskich ssaków w oparciu 

o skład izotopowy Sr i O szkliwa zębów w kontekście badań histologicznych, mających na 

celu określenie czasu trwania i tempa mineralizacji. Materiał badawczy pochodził z dwóch 

stanowisk zlokalizowanych w południowej Polsce: Jaskini Borsuka oraz stanowiska Kraków 

Spadzista. Analizy przeprowadzono w szkliwie, tkance o wysokiej odporności na zmiany 

składu post mortem i podlegającej mineralizacji w regularnej sekwencji czasowej, która może 

zostać odtworzona po śmierci zwierzęcia. Do pomiarów składu izotopowego Sr zastosowano 

ablację laserową (LA) sprzężoną z wielokolektorowym spektrometrem masowym  

z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (MC ICPMS). Pomiary koncentracji pierwiastków 

śladowych za pomocą LA sprzężonej z kwadrupolowym spektrometrem masowym  

z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICPMS) posłużyły do określenia stanu zachowania 
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pierwotnego, biologicznego składu szkliwa oraz do identyfikacji alternatywnych wskaźników 

mobilności ssaków. 

Mimo, że zastosowane metody badawcze opracowywane były od kilku dekad, ich 

wykorzystanie w geoarcheologii i paleontologii wciąż nie jest szerokie, a przeprowadzone 

analizy otwierają perspektywy dla przyszłych analiz izotopowych w zębach kręgowców ze 

stanowisk archeologicznych. Dobór tematu jest słuszny, rozprawa stanowi rozwiązanie 

oryginalnego i istotnego problemu badawczego, a poruszane w niej zagadnienia mają 

zarówno charakter poznawczy, jak i  aplikacyjny. 

 

Ocena formalna 

Recenzowana rozprawa obejmuje 172 strony. Główny opis zagadnienia (ze spisem 

literatury liczącym ponad 350 pozycji) mieści się na 148 stronach i ujęty jest w 7 rozdziałach. 

Dalej w pracy zawarte są załączniki przedstawiające fotografie badanych zębów mamutów 

oraz 4 tabele z wykonanymi oraz dostępnymi w literaturze wynikami pomiarów stosunków 

izotopowych Sr oraz O.  Zdjęcia są bardzo dobrej jakości, wyraźne i dobrze opisane. Szkoda 

tylko, że podpis figury znajduje się dopiero na 3 stronie, co nie ułatwia pracy z załącznikami. 

Warto przygotować oddzielne podpisy (i numery figur) dla każdej pary zdjęć (a-b, c-d, e-f  

prezentowanych na osobnych stronach). Problem ten dotyka całej rozprawy, gdzie często 

figury rozdzielone są na odrębne strony. Zdecydowanie należy tego unikać w przyszłości.  

 Układ redakcyjny pracy nie budzi zastrzeżeń. Praca jest dobrze napisana, chociaż jak 

w każdym opracowaniu można znaleźć błędy edycyjne i pewne nieścisłości. Nie są one 

częste, jednak w przyszłości warto zwrócić baczniejszą uwagę na interpunkcję – notorycznie 

wręcz brakuje przecinków przed wyrażeniami „do których”, „w których” itp. Problemem są 

też niejednolite cytowania literatury w kolejnych rozdziałach. Z założenia Autorka cytuje 

prace w kolejności alfabetycznej, ale w wielu miejscach pojawia się układ chronologiczny, 

miejscami również zaburzony – np. praca sygnowana 2012b pojawia się przed 2012a. Pewne 

nieścisłości w tym zakresie pojawiają się również w spisie literatury (np. Ł przed L), różnie są 

też cytowane prace napisane przez 3 autorów (np. Dirks et al. 2012, a następnie Dirks, 

Bromage, Agenbroad 2012; Betts et al. 1981, ale Kuijpers, Van De Kooij i Slootweg, 1996). 

Drobne sformułowania, nieścisłe pod względem merytorycznym przytoczone będą  

w dalszej części recenzji. Należy jednak podkreślić, że praca z tekstem należy do 

przyjemnych i jest on napisany dobrym, fachowym językiem.  
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Ocena merytoryczna 

Przedstawioną do recenzji pracę rozpoczyna abstrakt w wersji polskiej i angielskiej. 

Korzystniej chyba jednak użyć terminu streszczenie, jako że abstrakt kojarzy się raczej  

z formą krótką, maksymalnie skondensowaną, a nie trzystronicowym tekstem. Warto jednak 

dodać, że zawarte są w nim wszystkie niezbędne informacje – tło badań, ich cel, metody, 

najważniejsze wyniki oraz wnioski. W wersji polskiej i angielskiej nie zgadza się jednak 

przedział czasowy podawany dla proweniencji artefaktów: 30-27 ka cal BP w wersji polskiej  

i 32.5-28.8 ka cal BP w angielskiej. 

Problem prezentowania dat radiowęglowych jest nieco szerszy i pojawia się w kilku 

miejscach pracy. Brakuje konsekwencji w prezentowaniu dat od starszej do młodszej,  

w pracy panuje duża dowolność w tym zakresie. Problem ten dotyczy też formy zapisu –  

w metodach badań zdefiniowano, że daty podawane są w formacie BP lub ka BP, oraz cal BP 

i ka cal BP, jednak w tekście pojawiają się również daty BC, albo zapis 35 ky-20 ka BP, na co 

warto zwrócić uwagę w przyszłości. 

 Zasadnicza część pracy obejmuje trzy rozdziały wprowadzające – wstęp, budowa 

zębów ssaków i metody; rozdział 4 poświęcony badaniom w Jaskini Borsuka; oraz rozdziały 

5-7 poświęcone badaniom szczątków mamuta włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista. 

We wstępie omówione jest tło i podstawowe założenia prowadzonych analiz. Zabrakło 

jednak wyszczególnienia celu badań – przytaczany jest on w abstrakcie, jednak warto go 

również uwypuklić w zasadniczej części pracy. 

W kolejnym rozdziale przedstawiona jest budowa zębów ssaków. Podawana jest 

najczęściej stosowana nomenklatura, budowa łuku zębowego oraz nazewnictwo 

poszczególnych części zęba stosowane dalej w analitycznej części pracy. Autorka 

charakteryzuje również poszczególne tkanki oraz składnik mineralny tkanki szkieletowej – 

bioapatyt. Przedstawiona treść podkreśla dobre przygotowanie merytoryczne doktorantki  

i wiedzę o podstawowym przedmiocie prowadzonych badań. 

Dalej w pracy opisywane są metody badawcze uwzględniające pomiary histologiczne, 

pomiary składu izotopowego strontu (LA MC ICPMS i konwencjonalne), pierwiastków 

śladowych, izotopów stabilnych tlenu (wraz z przygotowanie próbek), oraz datowania 14C 

metodą AMS. Należy tu zwrócić uwagę, że δ18O nie stanowi izotopów stabilnych tlenu (jak 

wynika z tytułu rozdziału 3.5). Analizujemy stosunki izotopowe tlenu 18O/16O, wyrażone 

poprzez δ18O, czyli odchylenie wyników pomiarów stosunków izotopowych w próbce od 

wartości standardowej. Problem ten pojawia się w kilku miejscach w pracy. 
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 Miejscami opis metod wydaje się zbyt rozbudowany. Warto skupić się na tym co było 

zrobione w pracy, zastosowanych metodach, procedurach działania itp. Często są one 

poprzedzone szczegółowym opisem problemu, np. przyrostu szkliwa czy zasad datowania 
14C, znanych z literatury. Jest to niewątpliwie istotne dla interpretacji wyników, ale powinno 

być wyłączone z metod do osobnych rozdziałów (np. budowa zębów), a może skomentowane 

w dyskusji. 

Rozdział 4 poświęcony jest pochodzeniu artefaktów z Jaskini Borsuka jako narzędzia 

w badaniu mobilności człowieka w górnym paleolicie. Przygotowany został w oparciu  

o artykuł opublikowany w wysoko punktowanym czasopiśmie Scientific Reports, w którym 

mgr Kowalik jest pierwszą autorką, nie jest jednak wierną kopią artykułu. Rozdział stanowi  

w zasadzie niezależną część pracy z opisem stanowiska, wynikami, dyskusją i wnioskami.  

W opisie brakuje nieco bardziej szczegółowych danych geologicznych, zwłaszcza, że rola 

budowy geologicznej jest podkreślana przy interpretacji wyników („jako główny czynnik 

kształtujący lokalna sygnaturę Sr”). Dotyczy to również drugiego z badanych stanowisk. 

Dane warto uzupełnić o zarys budowy geologicznej w bezpośrednim otoczeniu stanowiska, 

oraz o opis profili geologicznych z uwzględnieniem litologii w miejscu pobrania 

próbek/nagromadzenia artefaktów. W pracy uwzględnione są zaledwie numery warstw oraz 

wskazane warstwy plejstoceńskie i holoceńskie. 

Przedmiotem badań są zęby łosia (Alces alces) z artefaktów (zawieszek) znalezionych  

w stanowisku. Warto podkreślić, że przeprowadzone analizy i proces interpretacji wyników 

wydają się być dobrze zaplanowane i przeprowadzone. Wnioskowanie łączy pomiary 

histologiczne, wpływ potencjalnych zmiany diagenetycznych, obserwacje archeozoologiczne 

oraz analizę potencjalnych źródeł pochodzenia badanego materiału, co zasługuje na słowa 

uznania. Na podstawie składu izotopowego Sr w zębach łosia można wnioskować, iż 

znalezione zawieszki nie zostały wykonane z zębów zwierząt upolowanych  

w rejonie Jaskini Borsuka, lecz obecność artefaktów jest związana z mobilnością człowieka  

i mogła być wynikiem np. prowadzenia wymiany handlowej. Wnioski są ciekawe,  

a opublikowanie wyników w bardzo dobrym czasopiśmie również dowodzi dużej wartości 

tego materiału. 

 Kolejne rozdziały poświęcone są rekonstrukcji sezonowej mobilności mamuta 

włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista (5) oraz potencjalnych kierunków migracji tego 

gatunku w górnym paleolicie (6). Zgodnie z prezentowaną metodyką badań, prowadzone 

analizy obejmują pomiary histologiczne, analizy izotopowe Sr w zębach mamuta  

i niemigrujących gryzoni oraz badania składu izotopowego tlenu i pierwiastków śladowych. 
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Omówienie wyników poprzedzone jest dogłębnym wprowadzeniem w tematykę badań – 

charakterystyką gatunku Mammuthus primigenius, jego uzębienia oraz materiału badawczego, 

a także omówieniem samego stanowiska. W tym ostatnim przypadku można mieć pewne 

zastrzeżenia do skąpego przedstawienia treści geologicznej, co było już wcześniej 

wspominane, oraz do terminologii – nazwa zlodowacenie bałtyckie nie funkcjonuje  

w aktualnych podziałach czwartorzędu. 

 Wstępnie badania przeprowadzono dla pojedynczego trzonowca w celu ustalenia 

metodyki zastosowanej następnie dla większej liczby okazów (6). W oparciu o uzyskane 

wyniki ustalono kierunki migracji mamuta włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista. 

Badane osobniki prawdopodobnie podejmowały migrację pomiędzy obszarami  

o zróżnicowanym składzie izotopowym Sr i powracały co roku na te same pastwiska. Zimę 

spędzały w okolicach stanowiska Kraków Spadzista. Dokładne kierunki migracji w sezonie 

wiosenno-letnim są trudne do określenia, jednak wydaje się, że badane osobniki 

(przynajmniej w większości) nie przekraczały Karpat. Możliwą destynacją była północna 

Polska, choć nie można wykluczyć obszarów Ukrainy i Białorusi. Ciekawym wątkiem jest 

podobieństwo uzyskanych wartości izotopowych strontu z lokalizacjami w Niemczech  

i Austrii. Wymaga on nieco szerszego komentarza, ponieważ zdaniem doktorantki „ze 

względu na obecność lądolodu jest mało prawdopodobne aby docierały w rejony Alp 27,0-

29,0 ka cal BP”, tymczasem badany teren był wolny od lodu w tym czasie, co z resztą 

pokazuje figura 6.3.3.1. 

 

O ile redakcyjna strona rozprawy nie budziła większych zastrzeżeń, można mieć 

pewne uwagi do podziału jej treści. Praca składa się z niejako dwóch osobnych części 

poświęconych szczątkom łosia z Jaskini Borsuka i mamuta ze stanowiska Kraków Spadzista, 

z dyskusją i wnioskami przedstawionymi dla każdej z nich. Osobne zaprezentowanie 

poszczególnych stanowisk jest jak najbardziej naturalne i zasługuje na pozytywne 

zaopiniowanie, jednak w pracy brakuje połączenia prezentowanych zagadnień. Brak 

podsumowania i wspólnych wniosków płynących z jej poszczególnych części utrudnia 

uwypuklenie niewątpliwych walorów pracy i najważniejszych wniosków. Zdawały się nimi 

być wnioski końcowe, jednak ograniczyły się one do podsumowania zagadnień migracji 

mamutów. W rozprawie przydała by się klamra spinająca prezentowane zagadnienia. 
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Uwagi szczegółowe 

Przedstawione uwagi dla porządku wskazują uchybienia wychwycone w trakcie 

recenzji. Często mają one charakter redakcyjny i z reguły nie mają istotnego wpływu na ocenę 

merytoryczną pracy. Warto jednak się nad nimi pochylić w celu usunięcia uchybień i braków  

w trakcie dalszych prac naukowych doktorantki. 

- rozdział 3.6 powinien być podrozdziałem w rozdziale 3.5 

- str. 33 – Jaskinia Borsuka jest położona na północny-zachód od Krakowa, a nie na 

północny-wschód  

- str. 34/35 – „kultura oryniacka pozostawiła swój ślad na terenie Austrii i Moraw 34-29 ka 

cal BP… Na terenie Polski obecność kultury oryniackiej zarejestrowano w Jaskiniach 

Obłazowej i Mamutowej, gdzie jest datowana na 34-30 ka BP”. Czy chodziło o daty 

kalibrowane, czy w rzeczywistości zakres czasowy znalezisk nie pokrywa się? 

- str. 43 – „zmierzone stosunki 87Sr/86Sr w gryzoniach…” – powinno być w zębach gryzoni 

- w tekście zamiennie stosowane są terminy Centralna Europa oraz Środkowa Europa – przy 

nazwach geograficznych nie szukałbym synonimów, warto trzymać się jednego terminu,  

w tym przypadku poprawny termin to Europa Środkowa  

- str. 50 – „Zasięg łosia w okresie 30-27 ka BP obejmował…” – czy chodziło o wiek 

kalibrowany? 

- str. 51 – warto podać nazwiska kreatorów gatunków w każdym przykładzie (przy 

pierwszym cytowaniu nazwy), skoro czynimy to dla Mammuthus primigenius Blum. 

- str. 52 – opis mamuta w czasie teraźniejszym nie jest zbyt fortunnym rozwiązaniem, tym 

bardziej, że w rozdziale dominuje czas przeszły 

- str. 52 – mówimy o plejstocenie młodszym a nie późnym plejstocenie – to zapożyczenie  

z angielskiego  

- str. 53 – zasięgu lądolodu nie lodowca; dalej str. 115 maksymalny zasięg lądolodu 

skandynawskiego a nie lodowca skandynawskiego 

- str. 53 – warto dodać, że mamuty z wyspy Wrangla miały skarłowaciałą formę w stosunku 

do osobników plejstoceńskich  

- str. 55 – błędne powołanie na figurę 4.2.2 b (zapewne chodziło o 5.2.2. b) 

- str. 59 – oksford nie Oksford – nazwy pięter piszemy małą literą  

- str. 66 – średnie temperatury powietrza… – warto sprecyzować czy chodzi o temperatury 

roczne, najcieplejszego czy najzimniejszego miesiąca  

- str. 86 – nie ma czegoś takiego jak „okres czasu” – czas albo okres 

- str. 120 – 27,0-29,0 cal ka cal BP 
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- ile cykli zmienności 87Sr/86Sr wyróżniono w badaniach zębów mamutów? W abstrakcie 

jest mowa o zakresie 1-13, w tekście (str. 109) 15, natomiast na Fig. 6.3.2.1. – 16.  

- np. ilość atomów, ilość pęknięć itp. – jeżeli mamy rzeczy policzalne mówimy o liczbie – 

liczba atomów, liczba próbek, liczba pęknięć… 

 

Podsumowanie oceny 

Recenzowana rozprawa stanowi samodzielne i oryginalne opracowanie doktorantki, 

wykazując jej dojrzałość naukową i opanowanie metodyki badawczej. W pełni zasługuje na 

pozytywną ocenę, na którą składa się zarówno dobrze dobrany i oryginalny temat pracy, jak 

też sposób i poziom jej realizacji. Uzyskane rezultaty są interesujące i wartościowe,  

a interpretacja wyników jest prawidłowo i dobrze przedstawiona. Przynosi ona wnioski 

interesujące z poznawczego i metodycznego punktu widzenia, wskazując na celowość 

kontynuowania podobnych badań i przydatność zastosowanych procedur badawczych. Można 

stwierdzić że doktorantka w pełni opanowała umiejętność rozwiązywania zadań 

tematycznych, wiążących zakres analiz geochemicznych z zagadnieniami przyrodniczymi, 

odnoszącymi się do przeszłości. 

Przedstawione uwagi mieszczą się w ramach dyskusji naukowej, a część z nich ma 

charakter redakcyjny, nie wpływając znacząco na ostatecznie wnioski doktorantki i ocenę 

rozprawy. Stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia warunki określone ustawowo dla 

prac doktorskich i dlatego stawiam wniosek o dopuszczenie Pani Mgr Niny Kowalik do 

dalszych etapów procedowania. 

 

 

Warszawa, 4 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 


