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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Króla 

pt. „Ewolucja skorupy kontynentalnej w archaicznym Kompleksie Napier, Antarktyda 

Wschodnia” 

 

 

Rozprawę doktorską Pana mgr. Piotra Króla otrzymałem w formie zbioru publikacji wraz z 

załącznikami, poprzedzonego stosownym wprowadzeniem. Podstawę opracowania recenzji 

stanowi uchwała Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 

15 kwietnia 2022 roku. Przedstawiona rozprawa swym układem i treścią spełnia ogólnie 

przyjęte standardy pracy doktorskiej sformatowanej, jako wspomniany wcześniej zbiór 

publikacji.  

 

Przedstawiona rozprawa doktorska składa się, de facto, z dwóch publikacji traktujących o 

skałach krystalicznych kompleksu Napier na Antarktydzie. Prace to są wieloautorskie i w 

głównej mierze dotyczą geochronologii, zaś w ograniczonym zakresie również geochemii skał 

studiowanych przez doktoranta. Artykuły są opublikowane w Gondwana Research i 

Precambrian Research, a zatem w czasopismach o wysokich wskaźnikach IF, SNIP i SJR. Jest to 

również odzwierciedlone w polskiej punktacji czasopism, gdzie oba są wycenione na 200 

punktów. Zatem już na pierwszy rzut oka rozprawa doktorska Pana mgr. P. Króla robi wrażenie 

co najmniej solidnej. Niemniej jednak niewdzięczną rolą recenzenta jest nie tylko chwalić, ale 

i konstruktywnie krytykować czy wręcz punktować (trzymając się terminologii bokserskiej) 

dysertację poddawaną recenzji. Niniejszym na dalszych stronach tej recenzji pozwalam sobie 

skupić się na aspektach rozprawy, które uważam za niedoskonałe lub co najmniej wymagające 
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obszernych wyjaśnień ze strony doktoranta. Ma recenzja z natury rzeczy ogniskuje się na 

dwóch artykułach stanowiących meritum rozprawy. Krótką charakterystykę załączonych 

artykułów zamieszczam poniżej, zaś po niej następuje seria moich komentarzy i pytań do 

doktoranta. Zwracam jednak uwagę, iż moje komentarze nie są recenzją już uprzednio 

zrecenzowanych artykułów, lecz subiektywną oceną wartości naukowej przedstawionych 

prac i próbą oceny tego, czy stanowią one wystarczający materiał na pracę doktorską.  

 

Praca zatytułowana „Diversity of Archean crust in the eastern Tula Mountains, Napier 

Complex, East Antarctica” została opublikowana w czasopiśmie Gondwana Research. Celem 

pracy było rozpoznanie składu i wieku skał metamagmowych Gór Tula i skonfrontowanie 

uzyskanych wyników z uprzednio opublikowanymi pracami z tego rejonu. Aby tego dokonać, 

wybrano oraz poddano odpowiednim badaniom petrograficznym, geochemicznym i 

geochronologicznym pięć próbek ortognejsów. Skały te reprezentowane są przez 

metagranitoidy, w tym metagranity, metatrondhjemit i metadioryt. W wyniku datowania 

cyrkonu techniką U-Pb przy użyciu mikrosondy jonowej uzyskano wieki 3750±35 Ma (granit), 

3733±21 Ma (trondhjemit), 3560±42 Ma (dioryt) oraz 2903±14 Ma i 2788±24 Ma (dwa kolejne 

granity). Dodatkowo stwierdzono wieki metamorficzne, różne dla różnych skał, czyli ok. 2830 

Ma i w przedziale 2530-2480 Ma. Oceniono również, że badane skały znacznie różnią się pod 

kątem geochemicznym, a także zauważono brak korelacji wieku z geochemią. To z kolei 

skłoniło autorów pracy do stwierdzenia, iż badane skały magmowe powstały na skutek 

złożonych procesów geologicznych, niekiedy różniących się od siebie, w tym na skutek  

przetapiania i recyklowania materiału skorupowego. Wykluczono powstawanie tych skał w 

wyniku tworzenia się pierwotnej skorupy ziemskiej (tzw. juwenilnej). 

 

Kolejna praca, zatytułowana „Neoarchean magmatism in the southern Scott and Raggatt 

Mountains, Napier Complex, east Antarctica”, została opublikowana w periodyku 

Precambrian Research. W formie dygresji wtrącę, że jako autor kilku prac zarówno w wyżej 

wspomnianym Gondwana Research oraz Precambrian Research, bardziej cenię to drugie 

czasopismo, głównie ze względu na poniekąd wątpliwe praktyki redakcyjne w tym pierwszym 

czasopiśmie. Czytając i porównując oba załączone artykuły ten aktualnie omawiany zaskoczył 

mnie in plus, ponieważ wreszcie odnalazłem w nim jasno postawioną hipotezę badawczą. 

Mianowicie, postanowiono testować czy kompleks Napier stanowi w miarę homogeniczną 

całość w odniesieniu do swej post 3000 Ma historii, czy też może kompleks ten stanowi 

heterogeniczną strukturę licznych bloków tektonicznych o późnoarchaicznym wieku 

superpozycji. Ku pewnemu rozczarowaniu recenzenta, techniki użyte do testowania tej 

słusznie postawionej hipotezy były identyczne, jak w przypadku pierwszej pracy. Zatem do 

badań geochronologicznych i geochemicznych wybrano znów pięć próbek ortognejsów, w 

tym jeden metatrondhjemit i cztery metatonality. Podobnie, jak w poprzedniej pracy 

wykonano datowania cyrkonu techniką U-Pb przy użyciu mikrosondy jonowej oraz 

zastosowano stosunkowo prosty zestaw diagramów geochemicznych dla określenia 

pochodzenia protolitu badanych skał. W wyniku datowania cyrkonu uzyskano wieki ok. 2711 
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Ma dla tonalitu z Gór Raggatt i ok. 2726 Ma dla trodhjemitu z Gór Scott. Ponadto trzy tonality 

z Gór Scott ujawniły wieki pomiędzy ok. 2530 Ma i ok. 2522 Ma. Dodatkowo stwierdzono, że 

ten młodszy magmatyzm z Gór Scott jest synchroniczny z regionalnym zdarzeniem 

metamorficznym m.in. również stwierdzonym przy użyciu datowania cyrkonu. W wyniku 

interpretacji geochemii skał uznano, że starszy magmatyzm (ok. 2700 Ma) nastąpił w wyniku 

wytapiania w ciśnieniach przekraczających 1,5 GPa z materiału o składzie bazaltu, zaś młodsze 

magmy (2530-2520 Ma) miałyby być wytopione w ciśnieniach nieprzekraczających 1,2 GPa. 

Te kontrastujące wyniki stanowią podstawę do spekulacji na temat relatywnego czasu 

superpozycji poszczególnych bloków tektonicznych, a także roli metamorfizmu w procesie 

tworzenia skorupy archaicznej. Praca ta w jasny sposób nawiązuje do poprzedniej i wzmacnia 

wnioski już tam wyartykułowane. Tu autorzy stawiają jeszcze wyraźniej tezę, że poszczególne 

domeny kompleksu Napier zostały scalone podczas regionalnego zdarzenia 

tektonometamorficznego o wieku ok. 2500 Ma.   

 

Podsumowując prace składające się na rozprawę doktorską można uznać, że dostarczyły one 

nowych, wysokiej jakości danych geochronologicznych i geochemicznych dla niełatwo 

dostępnego kompleksu krystalicznego Napier na Antarktydzie. Widać z nich też, że doktorant 

opanował prezentację i interpretację wyników datowania U-Pb cyrkonu oraz badań 

geochemicznych granitoidów. Poczynił też próbę szerszej interpretacji geologicznej 

uzyskanych wyników. Niemniej jednak, po przeczytaniu tych prac recenzentowi nasuwa się 

szereg pytań i komentarzy, które zamieszczone są poniżej: 

(1) Dlaczego ograniczono się w obu przypadkach jedynie do pięciu próbek? Zadanie, 

którego podjął się doktorant w swej filozofii poniekąd przypomina badania 

proweniencji skał osadowych, gdzie statystyka ma największe znacznie. Czy 

doktorant uważa, że te dziesięć przebadanych próbek faktycznie pozwala postawić 

kategoryczne wnioski?   

(2) Jako ongiś petrolog metamorficzny, recenzent wykazuje oczywiste zainteresowania 

procesami metamorficznymi. Doktorant pracował na próbkach skał z jednego z 

bardziej fascynujących regionów świata, jeśli chodzi o procesy metamorficzne, a 

zwłaszcza czas ich trwania. Dlaczego doktorant nie poczynił wysiłku studiowania 

przemian metamorficznych w badanych skałach? W jaki sposób doktorant 

kategorycznie rozdziela wieki magmowe od metamorficznych? Czy te pierwsze mogą 

być de facto wynikiem przemian metamorficznych ultrawysokich temperatur? 

Protolit każdej z badanych przez doktoranta skał można wyprodukować poprzez 

częściowe przetapianie maficznego lub felzycznego materiału skorupowego. Czy 

doktorant mógłby przedstawić szerszy elaborat na ten temat?    

(3) Powyższe pytania dają podstawę pod kolejny komentarz recenzenta dotyczący 

znaczenia geologicznego wyników uzyskanych przez doktoranta. Doktorant w swych 

pracach oraz we wstępie do dysertacji w sprytny sposób ucieka od szerszych dyskusji 

natury tektonicznej. Jednakże w opinii recenzenta dywagacje o wielkoskalowej 

tektonice są równie ważne, jak szczegółowe badania geochronologiczne i 
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petrologiczne. Doktorant jedynie pobieżnie wspomina o różnych hipotezach 

dotyczących modeli globalnej tektoniki dla archaiku oraz obarcza za superpozycję 

różnych domen skorupowych kompleksu Napier enigmatyczne zdarzenie 

tektonometamorficzne datowane na ok. 2500 Ma. Recenzent domaga się zatem od 

doktoranta szerszego omówienia przyczyn i dynamiki tegoż zdarzenia 

tektonometamorficznego. Aby pomóc doktorantowi, recenzent zamieszcza w swej 

recenzji figurę z pracy Balza Kambera (Fig. 1) prezentującą model ewolucyjny skorupy 

hadeiku i eoarchaiku i prosi doktoranta o (a) wskazanie na tej figurze środowisk, w 

których miałyby być zainicjowane procesy mezo i neoarchaiczne prowadzące do 

powstania skał badanych przez doktoranta oraz (b) skomentowanie tego modelu i 

innych zaproponowanych modeli tektonicznych, np. „lid tectonics”, na zasadzie „pros 

and cons”.  

(4) Ponadto recenzent zwraca uwagę, że ciężko mu było znaleźć w jasny sposób 

wyartykułowane hipotezy badawcze pracy doktorskiej. Cele były jasne, czyli 

Fig. 1. Kopia Figury 6 z pracy Kamber (2015, Precambrian Research, vol. 258, 48-82). Recenzent 

zwraca uwagę na procesy formujące skorupę eoarchaiczną i prosi doktoranta o rozwinięcie na tej 

podstawie dyskusji na temat procesów formujących skały przez niego badane. 
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dostarczenie nowych danych geochronologicznych i geochemicznych dla 

stosunkowo słabo przebadanego kompleksu Napier. Hipotez recenzent może się 

jedynie domyślać. Stąd również przedstawił on powyższą figurę, aby pomóc 

doktorantowi te hipotezy jasno wyartykułować podczas publicznej obrony. 

Recenzent pyta również, czy procesy geologiczne, które miałyby prowadzić do 

powstania skał badanych przez doktoranta operowały już w eoarchaiku, czy też może 

zainicjowane były w okresie kiedy powstawały skały badane przez doktoranta? Jeśli 

tak, to jakie to były procesy? Czy chodzi o, ogólnie mówiąc, tektonikę płyt litosfery, 

jak wspomina doktorant w jednym z artykułów? Jeśli tak, to jakimi dowodami 

dysponuje doktorant na poparcie tej hipotezy? 

(5) Od strony czysto technicznej recenzent chciałby zapytać o margines dyskordancji i 

wstecznej (reverse) dyskordancji przyjęty przez doktoranta do liczenia wieków 

konkordantnych? 

(6) Recenzenta zastanawia dlaczego ograniczono się jedynie do prostych analiz 

geochemicznych i nie zastosowano technik izotopowych dla rozszyfrowania 

charakteru protolitu. Przykładowo użycie stosunków izotopowych strontu w 

minerałach supergrupy apatytu pomogłoby wyjaśnić pochodzenie skał z rodziny TTG, 

a właśnie z takimi doktorant pracował. Czy doktorant mógłby nakreślić potencjalne 

dalsze kierunki badań na tym froncie? 

(7) Ostatnie już z pytań natury naukowej dotyczy ponownie metamorfizmu, a zwłaszcza 

wpływu metamorfizmu na mobilność pierwiastków chemicznych. Recenzent, na 

podstawie własnego doświadczenia z pracy ze skałami metamorficznymi wniosokuje, 

iż skład chemiczny badanych skał z powodzeniem mógł ulec modyfikacji podczas 

długo trwającego metamorfizmu typu UHT. Doktorant natomiast używa, na 

niektórych diagramach geochemicznych pierwiastków perfekcyjnie mobilnych 

zakładając, że metamorfizm nie wpłynął na skład chemiczny badanych skał. Czy 

doktorant wykonał testy mobilności np. na podstawie factor analysis? Jakie były 

wyniki tych testów? 

(8) Recenzent zauważa, że udziały procentowe współautorów artykułów na poziomie 1 

czy 3% wyglądają co najmniej podejrzanie. Czym przejawia się udział współautora na 

poziomie 1%? 

(9) We wstępie widnieją drobne błędy natury językowej, zarówno w odniesieniu do 

ogólnych zasad pisowni, jaki i fachowej terminologii geologicznej (np. domeny 

tektoniczne, które uległy „połączeniu” itp.). Błędy te jednak nie wpływają na ogólnie 

pozytywny obraz starannie przygotowanej dysertacji. 

Podsumowując stwierdzam, że doktorant opanował geochronologię U-Pb cyrkonu oraz 

podstawową geochemię granitoidów, a także umiejętność publikowania w bardzo dobrych 

czasopismach, czy wręcz pisania tekstów naukowych. Biorąc pod uwagę standardy światowe 

oraz wytyczne Ustawodawcy uznaję, że recenzowana rozprawa spełnia kryteria określone w 

odpowiednich aktach prawnych aktualnie obowiązujących (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
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Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Niniejszym wnoszę o dopuszczenie Pana mgr. Piotra 

Króla do publicznej obrony przedłożonej rozprawy. 
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