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Recenzja została wykonana na zlecenie Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej 

Akademii Nauk na podstawie uchwały Rady Naukowej  tego z dnia 15 czerwca  2022roku. 

Recenzowaną rozprawę otrzymałem w formie analogowej monografii w języku angielskim 

wraz z elektronicznymi załącznikami. 

Praca została wykonana pod opieką prof. dr hab. Robert Anczkiewicza i dr Anety 

Anczkiewicz. Badania prowadzące do napisania rozprawy były finansowane przez Narodowe 

Centrum nauki, grant PRELUDIUM NCN/2015/N/ST10/03137. Badania laboratoryjne były 

wykonane w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz w 

GÖochron Laboratory of the Geoscience Centre, University of Göttingen, Niemcy. 

Recenzowana rozprawa liczy 139 stron i składa się z sześciu rozdziałów. Praca zawiera 

55 rycin tekstowych i plansz zawierających fotografie. Obszerny spis cytowanej literatury 

zawiera ponad 200 pozycji. Tytuł pracy, odzwierciedla treść zawartą w rozprawie choć użyty 

termin basen Subathu jest pewnego rodzaju skrótem gdyż przedmiotem rozprawy są zarówno 

skały osadzone w tym basenie, jak również utwory starsze osadzone przed powstaniem basenu. 

Tego rodzaju ujęcie jest stosowane w geologii naftowej, a więc jest do przyjęcia.  

Głównym celem recenzowanej rozprawy doktorskiej było odtworzenie przebiegu 

orogenezy himalajskiej na podstawie analizy proweniencji skał osadzonych w basenie 

powstałym na przedpolu Himalajów. Cel ten został przez doktoranta zrealizowany. Doktorant 

opanował metodykę badań geochronologii cyrkonu detrytycznego, geochemii oraz 

termochronologii.  i  zastosował ją w sposób prawidłowy aby udowodnić założone hipotezy 

badawcze.   

Rozprawa  mgr Akeeka Maitry zawiera elementy nowatorskie i wartościowe i wnosi 

szereg ważnych informacji dotyczących terenu badań i  górotworu Himalajów.  W ostatnim 

okresie ukazało się wiele prac opartych na badaniach geochronologicznych  cyrkonu 

detrytycznego w górotworach azjatyckich. Autorzy tych prac często wykonują badania  

cyrkonu w próbkach pobranych bez szczegółowej analizy środowiska sedymentacyjnego i na 

tej podstawie formułują wnioski geotektoniczne i paleogeograficzne. Na tym tle praca mgr 

Akeeka Maitry wyróżnia się w sposób pozytywny. Doktorant powiązał badania 

geochronologiczne ze szczegółową analizą sedymentologicznę skał w których cyrkony były 

znajdowane. Widać tu wpływ polskiej szkoły sedymentologicznej i doradztwa prof. Szczepana 

Porębskiego. Rozprawa mgr Akeeka Maitry może stanowić podstawę do dalszych badań i 

rozważań z zakresu analizy basenów, tektoniki płyt i paleogeografii. Rozprawa ma więc 

charakter uniwersalny, a jej wartość naukowa jest wysoka.   



W rozdziale „Wstęp” autor określił przedmiot badań oraz postawione hipotezy 

badawcze. Rozdział drugi przedstawia geologię orogenu himalajskiego. Rozpoczyna się 

zarysem geologii Himalajów, po czym następuje opis geologii stanu  Himaćal Pradeś. Jest to 

najsłabsza część rozprawy doktorskiej. Nawał informacji i  lokalnych nazw powoduje, że 

czytelnik może być zdezorientowany. Tematyka rozprawy nie jest mi obca, mimo to trudno mi 

było się w tym wszystkim połapać. Słabiej zorientowany czytelnik może się całkowicie 

pogubić. Ważną pomocą w zrozumieniu treści mogą być ilustracje. Powinny one być proste, 

przejrzyste i dobrze skorelowane z tekstem. Korelacji tej niestety zabrakło w rozdziale drugim. 

W tekście znajduje się szereg nazw, których nie ma na mapach, poczynając od nazw 

megaregionalnych, takich jak Tybet, czy  Zanskar. Tybet może być nazwą powszechnie znaną, 

ale Zanskar już niekoniecznie.  Z tekstu zresztą wynika (strony 18–19) wynika, że Zanskar 

znajduje się w stanie Himaćal Pradeś, tymczasem w rzeczywistości jest on regionem w stanie 

Dżammu i Kaszmir. Wskazanym byłoby umieszczenie na początku rozdziału, a może lepiej we 

wstępie, geograficznej mapy północnozachodnich Indii i obszarów przyległych z zaznaczeniem 

granic stanu  Himaćal Pradeś, głównych regionów, takich jak Tybet, Zanskar, Spiti, Gahrwal, 

czy Nizina Hindustańska (ang. Indo-Gangetic Plain), ważniejszych miast i miejscowości, takich 

jak Subathu, Shimla, Dagshai, czy Kasauli, oraz rzek, jak Indus, Satledż, czy Kuthar.  

Zamieszczone w rozdziale drugim mapy niezbyt dobrze korelują się z tekstem. Na pierwszej 

mapce (Fig. 2.1)  KB znajdują się skróty KkB: Karakoram Batholith, KB: Kohistan Batholith, 

LB: Ladakh Batholith, natomiast w tekście są skróty Karakoram Batholith (KB) oraz Ladakh 

Kohistan Batholith (LKB). Elementu Gangdese Batholith (GB), wymienionego w tekście, na 

mapce brak. W tekście na stronach 19 do 21 wymienione są formacje, których brak na mapach. 

Nazwy  te mogą być zresztą spokojnie pominięte. Jest to właśnie wymieniony wyżej nawał 

informacji i  lokalnych nazw. Z kolei na rycinie 2.10 są nazwy Chail, Jutogh i Chur, nie 

wymienione w tekście. Na rycinie 2.5 zaznaczony jest prostokąt oznaczający obszar badań ze 

skierowaniem do ryciny 2.7. tymczasem rycina 2.7 to tabelka, a nie mapka. Subathu Tonstein , 

któremu poświęcona jest znaczna część rozprawy, w rozdziale drugim nie jest w ogóle 

wymieniony, ani nie jest zaznaczony na mapkach. W opisie formacji z Subathu znajdują się 

sprzeczne informacje. Na stronie 27 wiek formacji określony jest jako późny paleocen – 

środkowy eocen, natomiast na stronie 28 jako wczesny eocen.  W tabeli 2.8 wiek ten 

zaznaczony jest jako późny paleocen – późny eocen. 

Rozdział trzeci poświęcony jest rozmieszczeniu  zebranych przez doktoranta próbek i 

metodom ich badania. Na rycinie 3 przedstawione jest  rozmieszczenie 49 próbek. 

Dowiadujemy się tu wreszcie, jaki był obszar badań. Metody badań laboratoryjnych 

przedstawione są w sposób zrozumiały i przejrzysty, co świadczy o tym, że doktorant opanował 

dobrze metodykę i wykorzystał ją w sposób właściwy do osiągnięcia zamierzonych celów 

badawczych.  

Rozdział czwarty „Proweniencja osadów basenu” Subathu jest największym i 

najważniejszym rozdziałem rozprawy doktorskiej. Rozdział ten podzielony jest na trzy części.         

W części pierwszej opisana jest analiza której poddano łupek ogniotrwały, tonstein, 

będący ważnym wskaźnikiem stratygraficznym. Tonstein jest osadem zawierającym 

przekształcone popioły wulkaniczne. Badania doktoranta określiły wiek tej skały na podstawie 

geochronologii  cyrkonów na wczesną kredę, 129 milionów lat temu. Jest to bardzo ważne 

spostrzeżenie, gdyż pozwala wyrobić sobie pogląd na wiek rozpadu Gondwany i początek 

dryftu płyty indyjskiej. Doktorant słusznie połączył ten rozpad z działalnością pióropuszy 

płaszcza. We wczesnej fazie wulkanity są kontaminowane materiałem skorupy kontynentalne, 

przez którą magma się przedziera i powstają kwaśne popioły przekształcane później w kaolinit 

(tonstein) a nie bentonit, związany z wulkanizmem bazaltowym. Powstaje pytanie, z którym 

pióropuszem  płaszcza mamy do czynienia? Na Oceanie Indyjskim mamy dwie plamki gorąca: 

Kergulen i Crozet. Część badaczy wiąże wczesnokredowy wulkanizm indyjski z plamką 



Kergulen, pozostali, do których i ja się zaliczam, z plamką Crozet.  Doktorant podziela pogląd 

o plamce Kergulen, do czego ma prawo, choć chyba powinien wspomnieć o drugim poglądzie. 

Kontrowersje stymulują rozwój nauki i to jest ważne osiągnięcie doktoranta. Czuję się więc po 

przeczytaniu rozprawy, zobligowany do ponownego, po 20 latach, spojrzenia na to zagadnienie. 

W drugiej części przedstawione są wyniki badań starszych formacji osadowych 

właściwego basenu Subathu. W części tej zmieszczono między innymi szczegółowe opisy 

badanych profili i formacji. Szczegółowość ta jest tu jak najbardziej na miejscu. Analiza 

proweniencji starszych osadów basenowych doprowadziła doktoranta do właściwego 

oszacowania czasu kolizji płyty indyjskie z płytą euroazjatycką. Czas ten określony  na okres 

między 60–55 milionów lat temu jest w zgodzie z teoretycznym modelem powstania basenu 

przedgórskiego, który zakłada ugięcie litosfery dolnej płyty w wyniku kolizji i transgresję 

osadów basenowych. Na stronie 49 znajduje się stwierdzenie ”most widely accepted view is 

that the collision is marked by a change from marine to continental style sedimentation”; z 

wybranymi cytacjami powyżej. Z tego typu poglądami należy polemizować, gdyż ich autorzy 

wykazują nieznajomość mechanizmów orogenezy. Kolizję wyznacza początek sedymentacji 

osadów morskich a więc paleocen (tanet, 59 milionów lat temu) a nie późniejsze przejście 

osadów morskich w lądowe. 

W części trzeciej przedstawione są wyniki badań młodszych formacji osadowych 

basenu Subathu czyli aluwialnych mioceńsko-plioceńskich osadów grupy Siwalik. Analiza 

proweniencji tych osadów pozwala odtworzyć przebieg ekshumacji skał krystalicznych 

Wysokich Himalajów. Rozdział ten zawiera też umiejętnie przez doktoranta  przeprowadzoną 

analizę paleodrenażu  Himalajów i ich przedpola, wskazując na rzekę Sutledż jako główne 

źródło dostarczania detrytusu do osadów aluwialnych rowu przedgórskiego.  

Rozdział piąty zawiera wyniki modelowania termicznego. Jest to zmodyfikowane 

powtórzenie artykułu Maitra i inni (2021)opublikowanego w Tectonophysics. Fakt 

opublikowania w prestiżowym czasopiśmie jak i współudział wybitnych specjalistów - Anety 

Anczkiewicz , Roberta Anczkiewicza, Istv´ana Dunkla i Dilipa K. Mukhopadhyaya gwarantuje 

wysoką wartość naukową i merytoryczną tego artykułu, nie będę więc go tutaj szczegółowo 

omawiać. Na wysoką wartość artykułu wskazuje też fakt, że doczekał się już dwóch cytacji 

W rozdziale szóstym w sposób przejrzysty przedstawiono podsumowanie i wnioski 

autora związane z wykonaną pracą. Wyciągnięte wnioski są logiczne, słuszne i dobrze 

wypunktowują tezy i osiągnięcia autora.  

Rozprawa zawiera, zgodnie z wymogami, streszczenie w języku angielski i w języku 

polskim. Streszczenie angielskie zawiera najważniejsze elementy rozprawy. Streszczenie 

polskie jest tłumaczeniem streszczenia angielskiego, wykonanym zapewne przez tłumacza 

elektronicznego np. „Google Translator” w związku z tym jest nieco chropawe i miejscami 

niezbyt zrozumiałe. Zawiera elementy kuriozalne. Np. zdanie „Thermal modelling results from 

the Siwalik Group rocks show that temperature climax was achieved between 4 and 1 Ma 

followed by a rapid colling” zawiera literówkę, zamiast cooling jest colling. Tłumacz przełożył 

to na: „Wyniki modelowania termicznego skał z Grupy Siwalik pokazują, że punkt 

kulminacyjny temperatury osiągnięto między 4 a 1 Ma, po czym nastąpiło gwałtowne 

zderzenie” (powinno być ochłodzenie). Zresztą w do dobie zachwaszczenia języka polskiego 

różnymi wellnessami, designami, czy fitnessami, takie tłumaczenie specjalnie nie dziwi.  

Do analogowej rozprawy dołączone są suplementy. Zawierają one użyteczne informacje 

szczegółowe, m. in. dokładne określenie położenia punktów pobrania próbek. 

Rozprawa  powinna zostać koniecznie w przyszłości opublikowana, gdyż na pewno 

spotka się z dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu czytelników. Mogłaby np. zostać 

opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Gondwana Research. Przedtem jednak  powinny 

zostać skrócona, ilość figur zredukowana a błędy merytoryczne, stylistyczne i gramatyczne 

poprawione. Nie będę wymieniać tych błędów, ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że są one 



liczne. Omówię jedynie kilka systematycznych przykładów. Pierwszy dotyczy nazewnictwa 

stratygraficznego. Zasadą jest, że przymiotniki wczesny, późny używamy do określenia wieku, 

a dolny i górny do określenia litostratygrafii. Tak więc np.  na stronie 12 zamiast Upper Jurassic 

to Cretaceous age powinno być Late Jurassic to Cretaceous age a zamiast Upper Cretaceous to 

early Paleogene age powinno być Late Cretaceous to early Paleogene age. Na stronie 25  

zamiast early Paleogene syncollisional units powinno być lower Paleogene syncollisional units, 

na stronie 49 zamiast  Early Paleogene deposits powinno być Lower Paleogene deposits i tak 

dalej. Należy też zwrócić uwagę na używanie czasownika thrust (czas przeszły thrust a nie 

thrusted). Na stronie 33 mamy „The MBT thrusts the Lesser Himalayan Sequence over the 

sedimentary sequence…”. Po rozwinięciu skrótu mamy Thrust thrusts. Zdanie powinno być 

sformułowane: The Lesser Himalayan Sequence was thrust over the sedimentary sequence… 

along the MBT. Należy również zastosować nazwy powszechnie używane a więc Gondwana 

zamiast Gondowana, Ganges River zamiast Ganga (nazwa Ganges została zresztą użyta w 

rycinie 4.3.5). Należy również sprawdzić spis literatury i cytowanie. Losowe obserwacje 

wykazują braki w tym zakresie. Np. brak w spisie pracy Srivastava et al. 2021 będącej podstawą 

rozważań paleogeograficznych. Powinna się również w spisie pojawić i być cytowana praca 

Maitra i inni (2021), tym bardziej, że szereg rycin zamieszczonych poza rozdziałem piątym jest 

wziętych z tej pracy. 

Mocną stroną rozprawy mgr Akeeka Maitry jest  jej wartość naukowa. Słabą stronę jest 

poprawność redakcyjna. Praca była zapewne pisana w pośpiechu, stąd liczne błędy i 

niedociągnięcia. 

Pozytywne elementy rozprawy przeważają nad negatywnymi. Stwierdzam więc, że 

przedstawiona do recenzji rozpraw doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie istotnego 

problemu naukowego oraz spełnia wymogi stawiane tym pracom 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 Polskiej Akademii Nauk wniosek o dopuszczenie Pana mgr Akeeka Maitry do 

dalszych etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

  
   Jan Golonka 

 

 


