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Ocena 
 

rozprawy doktorskiej  pt. Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych środkowego 
plejstocenu na podstawie badań  nacieków jaskiniowych z wybranych jaskiń w Europie 

Środkowej mgr Marcina Błaszczyka, pracownika  Instytutu Nauk Geologicznych 
Polskiej Akademii Nauk 

 
 Informacje wstępne 
 

          Podstawę formalną wykonania recenzji stanowi decyzja Rady Naukowej ING PAN 
o wyznaczeniu mnie na recenzenta w składzie komisji doktorskiej powołanej przez 
Radę, o czym zostałem poinformowany przez Biuro Informacji Naukowej ING PAN.          
Ocena (recenzja) została sporządzona w oparciu o analizę tekstu rozprawy doktorskiej, 
który otrzymałem zarówno w postaci elektronicznej, jak i pocztą. 
 

Wprowadzenie 
 

          Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę rozprawy doktorskiej mgr 
Marcin Błaszczyk wskazuje cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. 
Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych środkowego plejstocenu na podstawie 
badań  nacieków jaskiniowych z wybranych jaskiń w Europie Środkowej. Na ów cykl 
składają się 3 podstawowe artykuły w jeżyku angielskim ujęte w specjalnym 
zestawieniu obejmującym również: streszczenie, wstęp, metodykę badań, 
podsumowanie, cytowaną literaturę oraz szereg załączników, przede wszystkim 
oświadczeń współautorów przedstawionych publikacji. Badania, których pokłosie 
stanowi praca doktorska, były realizowane w ramach kierowanego przez mgr Marcina 
Błaszczyka grantu NCN w specjalizowanych laboratoriach Polskiej i Czeskiej Akademii 
Nauk (instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz Instytut Geologii CAN w 
Pradze).  
    Przedstawione publikacje składające się na prace doktorską, reprezentują wyniki 
badań opartych na wszechstronnej analizie nacieków jaskiniowych pobranych z Jaskini 
Głębokiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Szczeliny Chochołowskiej w 
Tatrach Zachodnich i Jaskiń Demianowskich z Niżnych Tatr na Słowacji. Wybór 
lokalizacji badanych obiektów był determinowany celami badań mianowicie (cyt.): 
ustaleniem czynników kształtujących klimat w Europie w środkowym plejstocenie, 
porównaniem warunków klimatycznych w Europie Środkowej na linii północ-południe, 



wskazaniem potencjalnych różnic w dynamice i zmienności klimatu w warunkach 
wyżynnych jak i górskich, a także podjęciem próby odpowiedzi na pytanie czy masyw 
Tatr miał wpływ na kształtowanie się klimatu w tym rejonie i czasie. 
      

Problematyka i metodyka  badań 
 

          Problematyka, którą zajmuje się w swojej pracy doktorskiej mgr Marcin Błaszczyk, 
nawiązuje do szeroko pojmowanych zmian klimatycznych stanowiących obecnie jeden 
z ważniejszych kierunków badań w naukach o Ziemi i środowisku. Prognozowanie 
zmian, jak dobrze wiadomo, nie jest możliwe bez ustalenia naturalnych cyklów i 
trendów rozwojowych środowiska globalnego oraz poszczególnych regionów na 
przestrzeni późniejszych okresów geologicznych, szczególnie plejstocenu cechującego 
się występowaniem szeregu zimniejszych (lodowcowych) oraz cieplejszych 
(polodowcowych, interglacjalnych) epok. Przedstawione prace dotyczą okresu 
środkowego plejstocenu charakteryzującego się występowaniem szeregu glacjałów i 
interglacjałów oraz będącego czasem intensywnych zmian klimatycznych. Ważne jest, 
co zauważa mgr Marcin Błaszczyk, że rekonstrukcje paleoklimatyczne dla tego okresu 
z obszarów lądowych, oparte na badaniach nacieków jaskiniowych, były jak dotychczas 
bardzo skąpo reprezentowane w światowej literaturze naukowej. W efekcie 
przeprowadzonych badań uzyskano nowe informacje paleoklimatyczne dla okresu od 
około 970 tys. lat temu. 
     Swoje badania paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe mgr Marcin Błaszczyk oparł 
na analizie próbek nacieków jaskiniowych, umożliwiających prześledzenie zmienności 
wybranych parametrów fizyko-chemicznych zależnych od warunków krystalizacji np. 
składu izotopowego tlenu i węgla, zmienności względnej zawartości pierwiastków 
śladowych czy zmian petrologicznych kalcytu nacieków. Otrzymane dane o czasowych 
fluktuacjach  wymienionych wskaźników pozwalają na wnioskowanie o warunkach 
paleośrodowiskowych, a na ich podstawie, o zmianach klimatycznych w czasie 
krystalizacji nacieków. 
     Pobrany w jaskiniach materiał był kompleksowo zbadany z zastosowaniem szeregu 
uzupełniających się nawzajem metod takich jak: ustalenie szczegółowej chronologii 
(następstwa) formowania się nacieków, analiza zmienności δ18O i δ13C w wysokiej 
rozdzielczości, analiza zawartości pierwiastków śladowych oraz analiza mikrofacjalna.   
     Zastosowana w pracy metodologia naukowa, jak i poszczególne zróżnicowane 
metody badawcze wykorzystujące środowisko jaskiniowe w celach paleorekonstrukcji, 
nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń ponieważ ma już swoją dość  długą historię i 
udowodnioną skuteczność. Coraz bardziej powszechne zastosowanie w badaniach 
jaskiniowych metod izotopowych oraz gromadzenie zróżnicowanych doświadczeń 
sprawiły, że zarówno cała metodologia badawcza, jak i poszczególne metody stały się 
obecnie sprawdzonym i szeroko stosowanym w naukach o Ziemi warsztatem 



badawczym. Pozytywnym (koniecznym zresztą) momentem jest szczegółowe 
przedstawienie w  zestawieniu doktorskim stosowanych w badaniach metod. 
     Nie budzi zastrzeżeń również wybór (lokalizacja) obiektów badawczych czyli jaskiń, 
w których pobierano nacieki, mianowicie: Jaskini Głębokiej na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej, Szczeliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich i Jaskiń 
Demianowskich z Niżnych Tatr na Słowacji. Wymienione obiekty położone są względnie 
blisko siebie. Odległości między nimi są mierzone w dziesiątkach kilometrów co w skali 
regionu, którego dotyczą rekonstrukcje paleoklimatyczne czyli Europy Środkowej, jest 
o wiele bardziej niż dopuszczalne. 
 

Kwestie merytoryczne 
 

     Przedstawione jako praca doktorska trzy prace są opublikowane w czasopismach 
indeksowanych na liście Journal Citation Reports (JCR)  takich jak: Geochronometria (IF 
1.515), Quaternary Research (IF 2.720) oraz Quaternary Research Reviews (IF 4.112). 
Są to wydawnictwa właściwe z punktu widzenia problematyki badawczej o wysokim 
poziomie naukowym. Są to prace:  
 

Błaszczyk, M., Hercman, H., Pawlak, J., Gąsiorowski, M., Matoušková, Š., Aninowska, 
M., Kicińska, D., Tyc, A., 2018. Low to middle Pleistocene paleoclimatic record from the 
Kraków-Częstochowa Upland (Poland) based on isotopic and calcite fabrics analyses. 
Geochronometria 45, 185–197, 10.1515/geochr-2015-0096. Impact Factor: 1.515. 
 

     W tej publikacji przedstawiono wyniki  kompleksowego badania polewy naciekowej  
pobranej z Jaskini Głębokiej zlokalizowanej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Początkowo naciek został wydatowany metodą 230Th/234U, a po odpowiednich 
korelacjach ze wzorcowymi zapisami i algorytmami okres wzrostu (kształtowania się) 
polewy został oszacowany od około 930 do 470 tys. lat. Uzyskany zapis posiada 
wszystkie atrybuty wiarygodnej krzywej referencyjnej: jest kompletny i szczegółowy, 
zawiera żądany przedział czasu, jest kontrolowany tymi samymi czynnikami i został 
rzetelnie przygotowany. Zastosowana metoda stratygrafii tlenowej pozwoliła na 
stworzenie modelu wiek-głębokość oraz uzyskanie ciągłego zapisu zmian izotopowych 
δ18O  i δ13C.  
     Analiza zapisu w kontekście zmian paleośrodowiskowych pozwoliła na odtworzenie  
etapowych fluktuacji klimatycznych i krajobrazowo-środowiskowych, które miały 
miejsce w obrębie Wyżyny w przeciągu ustalonego przedziału czasowego. Jak zaznacza 
autor rozprawy, otrzymane dane wskazują, że glacjalne okresy środkowego 
plejstocenu w Europie Środkowej często wręcz sprzyjały wzrostowi nacieków 
jaskiniowych poprzez zwiększone dostawy wody opadowej, a także nie były związane 
ze znaczącą aktywnością lądolodu, przynajmniej na terenach położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie  badanej jaskini.  
 



Błaszczyk, M., Hercman, H., Pawlak, J., Szczygieł, J., 2021. Paleoclimatic reconstruction 
in the Tatra Mountains of the western Carpathians during MIS 9–7 inferred from a 
multiproxy speleothem record. Quaternary Research 99, 290–304, 
10.1017/qua.2020.69. Impact Factor: 2.72 
 

     Obszarem badań w kolejnej pracy stanowiącej część rozprawy doktorskiej była 
Dolina Chochołowska znajdująca się w Tatrach Zachodnich, mianowicie Szczelina 
Chochołowska – jaskinia o pochodzeniu krasowym rozwinięta w wapieniach i 
dolomitach. Szczegółowo zbadano (zmierzono) tło izotopowe środowiska na zewnątrz 
jaskini czyli wartości δ18O (opady, źródła, strumienie, wody przesiąkające do jaskiń) 
oraz wartości izotopów stabilnych (O i C) w próbkach wapieni pobranych przez 
wejściem do Szczeliny. Badany materiał stanowi fragment stalagmitu, próbka ta 
pobrana została w południowej części Korytarza Nowego wspomnianej jaskini. 
     Jak i w poprzednim przypadku (Jaskinia Głęboka), na podstawie wyników datowania 
U-Th, udało się zbudować precyzyjny model wiek-głębokość dla badanego fragmentu 
stalagmitu. Wiek najstarszych zachowanych warstw  nacieku oszacowano na około 327 
tys. lat, a najmłodszych na około 200ka. Ustalono również przybliżone tempo wzrostu 
nacieku: dla starszej jego części wynosiło ono  około 5mm/tys. lat, dla młodszej około 
0,6mm/tys. Lat. 
     Wyniki analizy składu izotopów stabilnych, zawartości pierwiastków śladowych, a 
także dane szczegółowych badań petrograficznych nacieku pozwoliły na uzyskanie 
zapisu w dużej rozdzielczości, umożliwiającego rekonstrukcję zmienności warunków 
paleośrodowiska takich jak: temperatura, ilość opadów oraz intensywność wegetacji, 
które występowały na badanym obszarze w analizowanym okresie środkowego 
plejstocenu. Co ważne, badania pozwoliły na wskazanie temperatury jako głównego 
czynnika warunkującego δ18O, z wyższymi wartościami w okresach letnich. Zdaniem 
mgr Błaszczyka, przez większe podobieństwo do nacieków rejonu północnoalpejskiego 
niżeli śródziemnomorskiego, wyniki badań potwierdzają istotniejszą rolę w 
kształtowaniu klimatu w tym obszarze właśnie cyrkulacji północnoatlantyckiej.  
 

Błaszczyk, M., Hercman, H., 2022. Palaeoclimate in the Low Tatras of the Western 
Carpathians during MIS 11-6: Insights from multiproxy speleothem records, Quaternary 
Science Reviews, 275, 107290, 10.1016/j.quascirev.2021.107290. Impact Factor: 4.112 
 

     Kolejna praca dotyczy wyników badań dwóch nacieków jaskiniowych pobranych w 
systemie Jaskiń Demianowskich, w Niżnych Tatrach na Słowacji. Są to: polewa 
kalcytowa składająca się z dwóch rozdzielnych części oraz długi stalagmit z dwoma 
widocznymi powierzchniami nieciągłości. 
     Jak i w przypadku scharakteryzowanych wyżej prac, otrzymane wyniki datowania U-
Th pozwoliły na stworzenie precyzyjnej chronologii narastania dla obu nacieków. W 
oparciu o stworzone modele wiek-głębokość wyznaczono ramy czasowe, w których 
formowały się badane nacieki: w przypadku polewy wyniosły one od około 375 do 157 
tys. lat z trzema przerwami w depozycji trwającymi od 1 do około 20 tys. lat, a w 
przypadku stalagmitu najstarsze fragmenty mają wiek około 250 tys. lat, a najmłodsze 
około 194 tys. lat - z przerwą w depozycji w spągowej części nacieku trwającą około 12 
tyś. lat. Rozdzielczość czasowa zapisów δ18O i δ13C dla obu nacieków była różna i 



wynosiła od 0,37 do 1,35 tys. lat dla analizowanej polewy oraz średnio 0,11 tys. lat w 
przypadku stalagmitu. 
    Uzyskane dane (zapis) pozwoliły na zrekonstruowanie warunków paleoklimaty-
cznych w Niżnych Tatrach  w okresie od 11 do 6 stadium tlenowego. Wyniki 
skonfrontowano (porównano) z danymi badań z  innych obszarów europejskich, co 
pozwoliło na prześledzenie zmian klimatu w skali regionalnej. 
     Porównanie uzyskanych danych z innymi danymi paleoklimatycznymi z obszaru 
Europy potwierdziło charakter generalnego trendu regionalnych fluktuacji 
klimatycznych.  Jednocześnie, i to mgr M. Błaszczyk zaznacza w swoim zestawieniu,  
„uzyskanie wyników z dwóch różnych nacieków rosnących w obrębie jednego 
złożonego systemu jaskiniowego dało możliwość przeanalizowania wpływu czynników 
lokalnych na uzyskany zapis zmienności izotopów stabilnych tlenu i węgla. Zestawienie 
wyników otrzymanych z równowiekowych fragmentów polewy JS-SC-1 oraz stalagmitu 
PD-7 wskazało na większą czułość i możliwość rejestracji wpływu zmian czynników 
lokalnych w przypadku szybko rosnącego stalagmitu, zwłaszcza w okresie silnych zmian 
klimatycznych, takich jak przejście z warunków glacjalnych do interglacjału”.  
 

    Bogate i kompletne, dobrej jakości wyniki przedstawionych prac stanowią, moim 
zdaniem, znaczące osiągnięcie naukowe. Bez względu na nieco zróżnicowaną (w 
większości przypadków wysoką) jakość otrzymanych zapisów, wyniki te są 
kompatybilne czasowo (okres środkowego plejstocenu) i dotyczą regionalnie zwartego 
i klimatycznie jednolitego terytorium. Sprawia to, że stanowią one ważny regionalny 
wkład w badanie czasowej i przestrzennej zmienności warunków klimatycznych w 
plejstocenie w skali Europy Środkowej wypełniając istniejącą dotychczas lukę w wiedzy 
na ten temat.  
     Paleoklimatyczne zapisy uzyskane z nacieków z jaskiń położonych w różnych 
warunkach środowiskowych pozwoliły również na wskazanie czynników kształtujących 
zapis izotopowy δ18O i δ13C oraz zapisy pierwiastków śladowych. Ważny jest także 
wniosek o obniżonym potencjale badawczym (chodzi o nacieki z jaskiń) niektórych 
obszarów krasowych kraju co wynika z takich powodów jak: zazwyczaj niewielka ilość 
dostępnych nacieków w jaskiniach, ich duże zanieczyszczenie materiałem 
detrytycznym, bardzo niska zawartość izotopów z szeregu uranowego, często 
uniemożliwiających wykonanie precyzyjnych modeli wiek-głębokość. Do takich 
obszarów nalezą np. Sudety i Góry Świętokrzyskie. Natomiast jeśli chodzi o młode 
alpejskie systemy górskie (Tatry i Niżne Tatry),  czyli te, z których nacieki jaskiniowe 
pozwalają na uzyskanie zapisów izotopowych o wysokiej rozdzielczości, badania w ich 
obrębie należy kontynuować i rozwijać. Pozwoli  to na dalsze uściślenie kwestii 
zmienności paleoklimatycznej okresu plejstoceńskiego oraz roli regionalnych i 
lokalnych czynników w jej występowaniu. Dlatego należy wspierać zamierzenia mgr M. 
Błaszczyka co do inicjacji kolejnych badań na tym obszarze w celu zbadania roli masywu 



Tatrzańskiego w kształtowaniu klimatu w okresie od środkowego plejstocenu, poprzez 
eem i wczesny glacjał, aż po holocen. 
     Z uwagi na powyższe kwestie, przedstawione publikacje składają się na cenny i 
wiarygodny regionalny klaster danych paleośrodowiskowych, który może służyć nie 
tylko jako źródło danych o regionie, ale również jako bazowy obszar do porównywania 
z innymi obszarami Europy. Przytoczone publikacje przedstawione jako rozprawa 
doktorska są spójne, komplementarne i w ujęciu całościowym stanowią opracowanie 
o wysokiej wartości naukowej.  
     Podsumowując merytoryczną część recenzji dotyczącą rozprawy, stwierdzam, że 
spełnia ona wymogi formalne zarówno z punktu widzenia poziomu naukowego, jak i 
wkładu w dziedzinę wiedzy nauk o Ziemi. Zauważyć należy, że poza przedstawionymi 
jako rozprawa doktorska pracami, mgr M. Błaszczyk posiada w drążonym temacie 
szereg innych prac opublikowanych w czasopismach o wysokim poziomie naukowym. 
Domyślam się, że prace te nie zostały włączone do dorobku doktorskiego ze względu 
na jego pozycję w nich (drugi autor) oraz - co ważniejsze, że  mają nieco inny zasięg 
przestrzenny i czasowy. Niemniej jednak, biorę to pod uwagę jako świadectwo jego 
wysokiej aktywności naukowej oraz profesjonalizmu.  
     Opublikowane prace przedstawione jako rozprawa doktorska mają charakter 
zespołowy, ale we wszystkich artykułach mgr M. Błaszczyk jest pierwszym autorem. 
Zdecydowanie dominujący wkład i rola mgr M. Błaszczyka w ich przygotowaniu jasno 
wynika również z dołączonych do rozprawy oświadczeń współautorów. Zespołowość 
tę nie uważam za mankament również dlatego, że badana problematyka potrzebuje 
umiejętności, które rzadko kiedy może posiąść jeden badacz, oraz sprzętu, którym 
rzadko kiedy może dysponować odrębny zakład badawczy.  
     Jeśli chodzi o uwagi, to perspektywa, z której osobiście ja oceniam recenzowaną 
rozprawę, nie zawiera ich wiele. Mają charakter techniczny oraz stylistyczny 
(niefrasobliwe sformułowania typy ewolucja zmian itp.) i w żaden sposób nie wpływają 
na wartość merytoryczną przedstawionej rozprawy. 
      
Wniosek końcowy 

 

     Po zapoznaniu się z pracą doktorską mgr Marcina Błaszczyka, na którą składa się 
zestawienie 3 bazowych artykułów naukowych dotyczących izotopowych metod 
rekonstrukcji warunków paleośrodowiskowych, stwierdzam bez zwątpienia, że spełnia 
ona wszystkie wymagania formalne i kryteria merytoryczne określone w Ustawie o 
stopniach naukowych i tytule naukowym. 
     Mgr Marcin Błaszczyk ukazuje się jako młody naukowiec o dobrym przygotowaniu 
teoretycznym i metodycznym, specjalista posiadający wysoce wyspecjalizowane 
umiejętności oraz badacz zdolny do rozwiązywania złożonych zadań naukowych i 
praktycznych w zakresie  rekonstrukcji paleośrodowiskowych.  



     Wobec powyższego rekomenduję komisji doktorskiej dalsze prowadzenie 
postępowania w sprawie nadania mgr. Marcinowi Błaszczykowi stopnia doktora w 
zakresie Nauk o Ziemi i Środowisku. 

 

Prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk 

 


