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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Błaszczyka pt. 

„Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych środkowego 

plejstocenu na podstawie badań nacieków jaskiniowych z wybranych 

jaskiń w Europie Środkowej”.  

 

Formalną podstawą recenzji jest pismo prof. dr hab. Stanisława Mazura, Zastępcy 

Dyrektora ds. naukowych Instytutu Nauk Geologicznych, Polskiej Akademii Nauk z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 z dn. 15.06.2022 r. Recenzję wykonano na podstawie 

dostarczonego maszynopisu liczącego 38 stron w języku polskim, w tym streszczeń w języku 

polskim i angielskim oraz odbitek trzech artykułów w języku angielskim. Promotorem 

rozprawy była dr hab. Helena Hercman prof. ING PAN. Rozprawa w pierwszej części, 

podsumowującej, składa się z 4 rozdziałów (w tym Wstęp) oraz spisu literatury cytowanej i 

spisu załączników. Poszczególne rozdziały zostały dodatkowo podzielone na podrozdziały 

(drugiego i trzeciego stopnia). 

Zasadniczą część rozprawy stanowią trzy artykuły: 

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. 
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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. 

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. 

Mgr Marcin Błaszczyk jest w nich pierwszym autorem, opublikowane są w dobrych 

czasopismach naukowych z Impact Factor i stanowią konsekwentny i spójny zbiór składający 

się na dysertację doktorską.  

Przedmiotem rozprawy jest rekonstrukcja zmian klimatu na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej w Tatrach i Niżnych Tatrach, na podstawie badań izotopowych nacieków 

jaskiniowych, które tworzyły się w środkowym plejstocenie. Podstawowym narzędziem do 

ustalenia skali czasowej w jakiej tworzyły się nacieki było datowanie nacieków metodą 

uranowo-torową. W wyniku datowań uzyskano przedział czasowy od 970 tyś lat temu - Jaskinia 

Głęboka na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie rozpoznano stadia izotopowe od MIS 

24 do MIS 15, do około 157 tyś lat temu - Jaskinie Demianowskie w Niżnych Tatrach, gdzie 

stwierdzono stadia izotopowe od MIS 11 do MIS 6c. Natomiast z jaskini Szczelina 

Chochołowska uzyskano rekonstrukcje zmian klimatu dla okresu 330 – 200 tyś lat temu. 

Badania jaskiń w naszych szerokościach geograficznych nie są częste, głównie z 

powodu obiegowej opinii na temat braku przyrostu nacieków jaskiniowych w zimnych 

okresach klimatycznych. Mechanizm powstawania nacieków jaskiniowych zakłada, że 

dwutlenek węgla, który czyni wodę agresywną, rozpuszczającą węglan wapnia, jest obecny w 

glebie wówczas, kiedy rozwinięta jest pokrywa roślinna. Zatem w okresach zimnych 

rozpuszczalność węglanów powinna być mniejsza, a co za tym idzie wytrącanie nacieków 

powinno zanikać.  

Ciekawym spostrzeżeniem recenzowanej pracy jest to, że w okresach zimnych w 

badanych jaskiniach mogło następować wytrącanie węglanów. Ten wniosek przynosi dużo 

nadziei na kontynuowanie badań gdyż w obszarach lądowych szczegółowe profile rejestrujące 

długotrwałe zmiany klimatyczne są bardzo rzadkie, szczególnie w Polsce. 
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Izotopowe badania nacieków jaskiniowych dostarczają wartościowych danych 

porównywalnych z badaniami osadów jeziornych, rdzeni lodowych i osadów głębokomorskich 

oraz oceanicznych. W historii badań osadów jaskiniowych szczególną rolę odgrywa jaskinia 

Devils Hole w Nevadzie, z której pobrano próbki ponad 30 lat temu, a wyniki tych badań są 

znane z bogatej literatury, między innymi: 

Winograd, I.J., Coplen T.B., Landwehr, J.M., Riggs, A.C., Ludwig, K.R., Szabo, B.J., Kolesar, 

P. T., and Revesz, K.M., 1992, Continuous 500,000-year climate record from vein calcite in 

Devils Hole, Nevada: Science, v. 258, no. 5080, p. 255–260.  

Winograd, I.J., Landwehr, J.M., Coplen, T.B., Sharp, W.D., Riggs, A.C., Ludwig, K.R., and 

Kolesar, P.T., 2006, Devils Hole, Nevada, δ18O record extended to the mid-Holocene: 

Quaternary Research, v. 66, no. 2, p. 202–212.  

Winograd, I.J., Landwehr, J.M., Ludwig, K.R., Coplen, T.B., and Riggs, A.C, 1997, Duration 

and structure of the past four interglaciations: Quaternary Research, v. 48, no. 2, p. 141–154. 

 Jaskinia ta jest bardzo specyficzna gdyż jest wypełniona wodą o stałej temperaturze 33 

℃, co stwarza stabilne warunki do wytrącania kalcytu. Dzięki temu dla ostatnich 500 tyś lat 

uzyskano bardzo wiarygodne  wyniki oznaczeń izotopowych węgla i tlenu, precyzyjnie 

pokazujące zmiany klimatu. 

Niestety, cytowań literatury dotyczących jaskini Devils Hole nie ma w recenzowanej 

rozprawie, a warto by było dokonać porównania krzywych izotopowych uzyskanych z Polski i 

Słowacji z tymi z Nevady dla ostatnich 500 tyś lat gdyż te z Nevady dają obraz bardziej 

porównywalny z krzywymi izotopowymi wykonanymi dla rdzeni lodowych z Grenlandii i 

Antarktydy. 

Cennym uzupełnieniem służącym interpretacji wartości stosunków izotopowych węgla 

i tlenu, w omawianej rozprawie, są analizy pierwiastków śladowych. Na ich podstawie oparto 

interpretację zmienności opadów zasilających systemy jaskiniowe, od których uzależniono 

wytrącanie nacieków. Niewątpliwie jest trudnym do stwierdzenia obecnie, czy brak nacieków 

podczas okresów ciepłych jest powiązany z suszą czy też można to wiązać ze zmianami w 

całym systemie hydrologicznym, wywołanymi innymi czynnikami, na przykład tektonicznymi, 

które zmieniały drogi odpływu wód. Również dyskusyjne jest przyjęcie założenia, że klimat 

Niżnych Tatr był łagodniejszy. Oczywiście wpływy klimatu z południa Europy były większe 
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niż na obszarach na północ od Tatr, jednak zlodowacenie Tatr Wysokich odgrywało ważną rolę, 

chłodzącą, co zapewne wpływało na lokalne warunki klimatyczne.  

Ciekawym problemem poruszonym w pracy są rekonstrukcje klimatu w substadiach 

izotopowych i ich charakterystyka hydrologiczna. Równie ciekawe są interpretacje 

paleoklimatyczne w okresie między MIS 11 a MIS 5. Ten okres jest słabo znany z badań 

osadów jeziornych, a bardzo kontrowersyjny w kwestii obecności w pełni rozwiniętych 

interglacjałów, porównywalnych z interglacjałem mazowieckim czy eemskim. 

Również godnym pochwały jest ostrożne podejście Autora do zanieczyszczeń 

materiałem detrytycznym, które wpływają na wiarygodność wyników oznaczeń izotopowych i 

datowania nacieków. Niewątpliwie interpretacje przebiegu krzywych izotopowych 

zaprezentowane w pracy są obarczone tym wpływem, co widać po ich przebiegu, tak różnym 

od Devils Hole, że niejednokrotnie jest trudnym do oszacowania czy mamy do czynienia z 

okresem ciepłym, czy chłodnym.  

Autor pracy słusznie sugeruje, że badania izotopowe w jaskiniach Polski i Słowacji 

powinny być kontynuowane, co umożliwi w przyszłości bardziej szczegółowe rekonstrukcje 

paleoklimatyczne. Wydaje się ważnym w tych badaniach dostrzeżenie wpływu wód 

topniejących lodowców górskich, które mogły mieć wpływ na zasilanie systemów 

jaskiniowych i na wartości stosunków izotopowych. 

Podsumowując można stwierdzić, że recenzowana praca doktorska mgr Marcina 

Błaszczyka jest ciekawą próbą rekonstrukcji paleoklimatu dla południowej Polski i północnej 

Słowacji. Stanowi ona odważny krok rozpoczynający poszukiwania innych miejsc i nacieków 

zawierających pełne zapisy zmian klimatu w plejstocenie. 

Bardzo pomocne dla interpretacji zmian klimatycznych w poszczególnych glacjałach i 

interglacjałach jest datowanie nacieków metodą uranowo-torową. Dzięki datowaniom jesteśmy 

w stanie przyporządkować wahania paleoklimatyczne do poszczególnych substadiów 

izotopowych, co przybliża nas do rekonstrukcji przebiegu zjawisk klimatycznych w 

środkowym plejstocenie. 

Konkludując należy stwierdzić, że przedstawiona rozprawa doktorska mgr Marcina 

Błaszczyka pt. „Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych środkowego plejstocenu na 

podstawie badań nacieków jaskiniowych z wybranych jaskiń w Europie Środkowej” zawiera 

oryginalne i wartościowe osiągnięcie polegające na próbie rekonstrukcji paleoklimatu dla 
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ostatniego miliona lat, na podstawie badań zmienności stosunków izotopowych w naciekach 

jaskiniowych. Szczególnie wartościowe jest wsparcie wniosków wypływających z analizy 

izotopów datowaniami uranowo-torowymi i analizą zmienności pierwiastków śladowych, co 

czyni interpretacje izotopowe bardziej wiarygodnymi. Wobec powyższego stwierdzam, że 

warunki stawiane przez ustawę o tytule naukowym i stopniach naukowych, w odniesieniu do 

rozpraw doktorskich, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. 

(Dz.U. 2018, poz. 1668 wraz z późn. zm.), są spełnione, a zatem przedstawiona rozprawa mgr 

Marcina Błaszczyka powinna być dopuszczona do publicznej obrony, o co wnoszę do Rady 

Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. 

 

 

       


