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Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych środkowego plejstocenu na podstawie badań nacieków 

jaskiniowych z wybranych jaskiń w Europie Środkowej 

 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się z 3 recenzowanych anglojęzycznych artykułów 

naukowych (wymienione poniżej) poprzedzonych streszczeniem napisanym w języku polskim. Artykuły 

wchodzące w skład rozprawy doktorskiej zostały opublikowane w latach 2018-2022 w czasopismach 

znajdujących się na liście JCR (Journal Citation Reports). Ich sumaryczny IF (Impact Factor) wynosi 7,965 

(stan na dzień 07.09.2022), a łączna liczba punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa 

Edukacji i Nauki (MEiN) to 310 (stan na dzień 07.09.2022). W bazie Web of Science Core Collection 

artykuły cytowane są łącznie 7 razy (stan na dzień 07.09.2022). 

1. Błaszczyk M., Hercman H., Pawlak J., Gąsiorowski M., Matouškova Š., Aninowska M., Kicińska 

D., Tyc A. 2018. Low to middle Pleistocene record from the Kraków-Częstochowa Upland 

(Poland) based on isotopic and calcite fabrics analyses. Geochronometria 45, 185-197.  

IF 1.515; 70 pkt. wg wykazu czasopism naukowych MEiN; 3 cytowania. 

Potwierdzony przez współautorów udział doktoranta w przygotowaniu publikacji wynosi 45%. 

 

2. 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. 

IF 2.72; 100 pkt. wg wykazu czasopism naukowych MEiN; 4 cytowania. 

Potwierdzony przez współautorów udział doktoranta w przygotowaniu publikacji wynosi 70%. 

 

3. 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. 

IF 4.112; 140 pkt. wg wykazu czasopism naukowych MEiN; brak cytowań. 

Potwierdzony przez współautorów udział doktoranta w przygotowaniu publikacji wynosi 85%. 
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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

Streszczenie rozprawy doktorskiej przygotowane w języku polskim liczy 31 stron, składa się z 4 

rozdziałów, a zakończone jest spisem literatury, w skład którego wchodzi 51 pozycji. 

W rozdziale 1 - Wstęp - doktorant wprowadza czytelnika w temat badań paleoklimatycznych. 

Dowodzi istotności badań kalcytowych nacieków jaskiniowych w rekonstrukcjach dawnego klimatu. 

Opisuje zalety nacieków jaskiniowych jako archiwum wiedzy o dawnym klimacie. Kolejno, wymienia 

metody stosowane w badaniach paleoklimatycznych nacieków jaskiniowych, ograniczając się do tych 

które zastosował w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej. Krótko przestawia informacje o tym jakie 

dane paleoklimatyczne pozwala uzyskać każda z przedstawionych metod. Następnie stwierdza, że 

podjął się badań paleoklimatycznych plejstoceńskich nacieków jaskiniowych z Europy Środkowej z 

uwagi na bardzo ograniczone dane dotyczące klimatu tego przedziału czasowego. Wymienia jaskinie, 

nacieki z których wybrał do badań w ramach rozprawy doktorskiej. Argumentuje wybór jaskiń 

zlokalizowanych w trzech obszarach krasowych, położonych na linii N-S i bardzo krótko przedstawia 

cele pracy doktorskiej. 

Rozdział 2 – Metodyka badań – zawiera szereg informacji dotyczących zastosowanych przez 

doktoranta metod. Szczegółowo omówione zostało datowanie nacieków metodą uranowo-torową (U-

Th), od podstaw metody, przez przygotowanie próbek do analiz, pomiary, obliczenia, aż po stworzenie 

modeli wiek-głębokość. Podobnie szczegółowo omówione zostały analizy składu izotopów tlenu i 

węgla w naciekach jaskiniowych. Nieco mniej miejsca doktorant poświęcił na omówienie analizy 

zawartości pierwiastków śladowych oraz na przedstawienie podstaw petrograficznej charakterystyki 

nacieków. 

W rozdziale 3 – Najważniejsze uzyskane wyniki – mgr Marcin Błaszczyk streścił każdy z trzech 

wchodzących w skład rozprawy doktorskiej artykułów. 

Artykuł 1 dotyczy badań polewy pobranej z Jaskini Głębokiej zlokalizowanej na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Z uwagi na bark możliwości datowania polewy metodą U-Th, w celu 

ustalenia chronologii z sukcesem zastosowano stratygrafię tlenową (MIS – Marine Isotope Stages). 

Pozwoliła ona określić czas depozycji badanej polewy na 930 do 470 tys. lat temu. Zapis izotopowy (na 

nim skupia się doktorant w streszczeniu) stanowi podstawę rekonstrukcji warunków środowiskowych 

w tym klimatu, które panowały podczas narastania polewy. Zwraca uwagę znaczny stopień zgodności 

zapisu δ18O w polewie z globalnym oceanicznym zapisem izotopów tlenu. Wartości izotopów węgla 

interpretowane są przez autorów jako wskaźnik stopnia rozwoju roślinności, która wpływa na rozwój 

gleb i produkcję glebowego CO2, wartości δ13C którego wpływają z kolei na skład izotopowy kalcytu w 

jaskiniach. Podsumowując, autorzy stwierdzają, że podczas badanego wycinka czasu najbardziej 

korzystne warunki dla depozycji polewy w Jaskini Głębokiej panowały podczas glacjałów. Interglacjały, 

z uwagi na mniejszą ilość opadów, nie sprzyjały takiej depozycji, w tym czasie w omawianym zapisie 

pojawiały się hiatusy. 

Artykuł 2 poświęcony jest badaniom stalagmitu pobranego z jaskini zlokalizowanej w Dolinie 

Chochołowskiej, Tatry Zachodnie. Na podstawie datowania U-Th przedział czasowy wytrącania kalcytu 

określono na 327 – 200 tys. lat temu. Z sukcesem zastosowano wzajemnie uzupełniające się zapisy 

izotopów stabilnych tlenu i węgla, pierwiastków śladowych oraz analizę petrograficzną nacieków do 

rekonstrukcji dawnego środowiska. Uzyskano korelacje z innymi zapisami paleośrodowiskowymi w 

skali kontynentu europejskiego, w tym z zapisami izotopowymi z jaskiń z obszaru alpejskiego, tj., 
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wykazana została przydatność części zapisu w badanym stalagmicie do badań paleośrodowiskowych (z 

wyłączeniem fragmentów zanieczyszczonych materiałem detrytycznym). Masy powietrza pochodzenia 

atlantyckiego zostały wskazane jako dominujące na obszarze Tatr Zachodnich podczas wytrącana 

kalcytu budującego badany stalagmit. 

W artykule 3 autorzy podjęli się badań polewy oraz stalagmitu pobranych w Systemie Jaskiń 

Demianowskich w Niżnych Tatrach. Z uwagi na częściowo zbieżny czas depozycji obu, odpowiednio 

375-157 tys. lat temu i 250-194 tys. lat temu, możliwe było porównanie zapisów w naciekach 

jaskiniowych tworzących się w bardzo zbliżonych warunkach i wskazanie wpływu czynników lokalnych 

na zapis izotopów tlenu i węgla w kalcycie. Zestawiając zapis z polewy i stalagmitu autorzy pokazali w 

jak znacznym stopniu nacieki z tej samej jaskini ale powstające w innej jej części mogą się od siebie 

różnić. Przedstawione zostało również wyjaśnienie obserwowanych różnic. 

 

Po zapoznaniu się z treścią streszczenia oraz z publikacjami stwierdzam, że mgr Marcin 

Błaszczyk opanował wiedzę oraz umiejętności niezbędne do poprawnego zastosowania nacieków 

jaskiniowych w badaniach paleośrodowiskowych. Doktorant niewątpliwie rozumie mechanizmy 

kontrolujące każdy z badanych wskaźników. Potrafi określić i zweryfikować przydatność 

poszczególnych wskaźników dla rekonstrukcji paleośrodowiskowych. Na podstawie uzyskanych 

wyników potrafi wyciągnąć wnioski i zrekonstruować dawne warunki środowiskowe. Wyniki 

przedstawione w publikacjach wchodzących w skład rozprawy doktorskiej stanowią niewątpliwe 

uzupełnienie wiedzy o warunkach środowiskowych, w tym klimatycznych w Europie Środkowej 

podczas środkowego plejstocenu. Bardzo pozytywnie oceniam świadomość potrzeby i celowości 

prowadzenia dalszych planowanych badań nacieków jaskiniowych o których doktorant wspomina w 

streszczeniu. 

Po zapoznaniu się z treścią streszczenia oraz artykułami wchodzącymi w skład pracy doktorskiej 

mam również szereg uwag oraz sugestii, które przedstawiam poniżej. 

Uważam, że bardziej właściwe byłoby zawarcie w tytule rozprawy ogólnego sformułowania: 

„rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych” zamiast „rekonstrukcja warunków 

paleoklimatycznych”. We wszystkich publikacjach wnioskowanie wychodzi poza sam klimat, dotyczy 

stopnia rozwoju dawnej szaty roślinnej, gleb i warunków wodnych. 

Na podstawie danych zawartych we Wstępie streszczenia, w rozdziałach Metodyka badań i 

Najważniejsze uzyskane wyniki, jak również w publikacjach wchodzących w skład pracy doktorskiej, 

oraz w spisie dotyczącym udziału procentowego poszczególnych autorów w przygotowaniu publikacji, 

nie jestem w stanie stwierdzić kto pobierał nacieki jaskiniowe, które zostały poddane badaniom. We 

Wstępie doktorant lakonicznie wspomina o kwerendzie nacieków jaskiniowych zgromadzonych w 

archiwum Instytutu Nauk Geologicznych PAN i o tym, że pozwoliła ona na „wytypowanie kilku próbek”. 

Jednak w streszczeniu brak jest informacji o pochodzeniu materiału do badań. Po zapoznaniu się z 

treścią publikacji można przypuszczać, że pobierał je doktorant, jednak brak jest szczegółów 

dotyczących prac terenowych. 

W rozdziale Metodyka badań doktorant wspomina o tym, że próbki były odpowiednio 

przygotowane przed badaniami (strona 10) oraz, że „Dokładność uzyskanej chronologii zależy nie tylko 

od procesów poboru próbki, jej preparatyki …”. Nie wiadomo jednak co kryje się pod określeniem 
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odpowiednie przygotowanie, a biorąc pod uwagę podkreśloną przez doktoranta istotność sposobu 

poboru próbki i jej przygotowania, wydaje się to być bardzo ważkie. 

We Wstępie, a szczególnie w 2 akapicie, gdzie doktorant powołuje się na inne niż nacieki 

jaskiniowe źródła wiedzy o paleoklimacie, a także przedstawia istotność samych nacieków dla badań 

paleoklimatycznych, brak jest odniesień do literatury. Dane przedstawione na figurze 1 są słabo 

widoczne. Zastosowanie półprzeźroczystego tła pod napisami zwiększyłoby ich czytelność. Na figurach 

przedstawiających polewy i nacieki jaskiniowe powinien być zaznaczony ich strop i spąg. Nie zawsze 

jest to oczywiste, np. w przypadku Fig. 3 i przedstawionej na niej polewy z Jaskini Głębokiej. W 

streszczeniu artykułu 2 określenie „… warunki … gorące …” w przypadku czwartorzędowych 

interglacjałów  na obszarze Tatr jest zdecydowanie przesadzone. Natomiast można mówić o klimacie 

ciepłym. Na stronie 29 streszczenia (artykuł 3) doktorant pisze o porównaniu uzyskanych wyników z 

szeregiem różnych zapisów klimatycznych obejmujących ten sam przedział czasu jednak nie ma 

załączonej odpowiedniej figury na której można by prześledzić różnice i podobieństwa tychże. 

Podsumowanie streszczenia jest bardzo ogólnikowe. Nie zawiera porównania najważniejszych 

wyników przedstawionych w trzech artykułach wchodzących w skład rozprawy doktorskiej. Dobór 

jaskiń na linii N-S jest bardzo dobry, jednak summa summarum dla samej pracy doktorskiej nic z niego 

nie wynika. Spodziewałabym się zestawienia wszystkich krzywych izotopowych na jednej figurze i 

przedyskutowania ich podobieństw i różnic. Należy zwrócić uwagę, że „… porównanie warunków 

klimatycznych w Europie Środkowej na linii północ-południe …” zostało wskazane jako cel badań 

(streszczenie, strona 9, akapit 1). Co prawda zapis z Jaskini Głębokiej z Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej odbiega od dwóch pozostałych lokalizacji pod względem czasu wytrącania kalcytu, 

jednak w poszczególnych zapisach wykazano ich związek ze zmianami środowiskowymi, w tym 

klimatycznymi z różnych miejsc w Europie dlatego też należało je zestawić. Zauważyć jednak należy, że 

zestawienie krzywych izotopowych z Artykułu 2 i 3 znajduje się na Figurze 8 w artykule 3. 

Streszczenie nie jest wolne od błędów językowych i niepoprawnych sformułowań, które 

częściowo wynikają z kalek językowych z języka angielskiego. Odnoszę się poniżej jedynie do 

wybranych: 

- strona 7, akapit 3 i w szeregu innych miejsc w streszczeniu – „… dostarcza informacji o zależnej od 

klimatu intensywności paleowegetacji”, czy „intensywność wegetacji”. Lepiej mówić o stopniu rozwoju 

roślinności czy też szaty roślinnej; 

- strona 8, akapit 3 – sformułowanie „… dla okresu środkowego plejstocenu” lepiej ująć „dla przedziału 

czasowego środkowego plejstocenu” lub „podczas środkowego plejstocenu”. W geologii słowo okres 

ma znaczenie stratygraficzne, a sam plejstocen to epoka; 

- strona 10, akapit 1 – stwierdzenie, że z wód powstają węglany jest zbytnim uproszczeniem, węglany 

wytrącają się z wody; 

- strona 10, akapit 4 – nie grubość a średnica otworów; 

- strona 13, akapit 4 – nie rekonstrukcje paleoklimatu a rekonstrukcje klimatu; 

- strona 14, akapit 1 – nie liczba opadów a ilość opadów; 

- strona 16, akapit 3, oraz w innych miejscach w streszczeniu – w przypadku zapisu 400-500 tys. lat, czy 

400 tys. lat – 1,2 mln lat powinno być dodane słowo „temu”; 
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- Figura 9 – zamiast „zawartości izotopów śladowych” powinno być „zawartości pierwiastków 

śladowych”. 

 

Publikacje wchodzące w skład rozprawy doktorskiej 

Pomimo, że artykuły składające się na rozprawę doktorską zostały zrecenzowane, pojawiają się 

w nich nieliczne błędy, czy też niepoprawne sformułowania. We wstępie do artykułu 1 pojawia się 

określenie ‘Cenozoic period’ – powinno być: ‘Cenozoic Era’. Zastanawia celowość wprowadzenia 

szrafur dla poszczególnych typów wytrąceń na Figurze 3, nie są one stosowane w dalszej części 

artykułu. Na stronie 194, w kolumnie 1, akapicie 2 – określenie ‘low vegetation’ jest niepoprawne; 

można je zastąpić: ‘rare vegatation’ lub ‘weakly developed vegetation’. Na stronie 194, w kolumnie 2 

- określenie ‘rapid climate depletion’ – powinno zostać zastąpione ‘rapid climate deterioration’. Na 

stronie 194 w kolumnie 2 pojawia się stwierdzenie, że izotopy węgla wskazują na to, że roślinność 

podczas zlodowacenia Sanu 1 była inna niż tundrowa. Nie zostało jednak wyjaśnione o jaką roślinność 

chodzi i w jaki sposób izotopy węgla mogą na nią wskazywać. 

Interpretacja w żadnej z publikacji, jak również w streszczeniu, nie uwzględnia bardzo 

prawdopodobnego wpływu szaty roślinnej podczas interglacjałów na bilans wodny w jaskiniach. 

Przykładowo, zmniejszony dopływ wody do Jaskini Głębokiej, mógł być spowodowany zwiększoną 

ewapotranspiracją, która nie została wzięta pod uwagę w streszczeniu ani w publikacji. W tekście 

artykułu 1 pojawia się jedynie sugestia o mniejszej ilości opadów podczas interglacjałów. 

W artykule 2 autorzy interpretują przerwę w depozycji kalcytu podczas MIS 8 jako wywołaną 

ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi. Czy zjawiska te kontynuowały się przez cały MIS 8? Nacieki 

nie powstawały, czy może dochodziło do wytrącania kalcytu ale uległ on erozji? Czy istnieją inne zapisy 

z obszaru badań, które wskazywałyby na ekstremalne zjawiska hydrologiczne? 

W artykule 2 autorzy cytują wartości izotopowe wód opadowych, powierzchniowych, 

przesiąkających do jaskini (Różański i Duliński, 1988) oraz podają wartości izotopowe lokalnych wapieni 

(własne dane) co daje możliwość obliczenia teoretycznych wartości izotopów tlenu we współcześnie 

wytrącającym się kalcycie oraz porównania ich zarówno z wartościami δ13C i δ18O nacieków 

powstających obecnie jak i z wartościami zmierzonymi w dawnych naciekach. Takie teoretyczne 

obliczenia nie zostały jednak wykonane, przynajmniej brak jest informacji o nich zarówno w 

streszczaniu jak i w publikacji. 

W artykule 1 autorzy sugerują, iż mniejsze opady w trakcie interglacjałów, w porównaniu z 

glacjałami, miały wpływ na mniej kompletny zapis interglacjałów w naciekach z Jaskini Głębokiej. Z 

kolei w artykule 2, przeciwnie, w przypadku interglacjałów opisują wzrost ilości opadów i lepsze 

warunki dla wytrącania kalcytu. Doktorant powinien odnieść się to tej sprzeczności w streszczeniu. 

W oświadczeniach autorów publikacji brak informacji o tym kto odpowiadał na recenzje i kto 

przygotowywał ostateczne wersje artykułów. Recenzent przypuszcza, że był to doktorant, jednak nie 

zostało to w żaden sposób potwierdzone. Przeciwnie, z informacji o pracach wykonanych przez 

poszczególnych autorów, zamieszczonej na końcu artykułu 3, wynika, że odpowiedzi na recenzje oraz 

przygotowanie ostatecznej wersji publikacji spoczywało na współautorce. 

 



Zamieszczone w niniejszej recenzji komentarze i uwagi, nie umniejszają ogólnej pozytywnej

oceny rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Błaszczyka. Recenzowana rozprawa stanowi oryginalne

opracowanie doktoranta. Stwierdzam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku

(Dz.U. 2018 poz. 1668) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spełnia ona wymogi stawiane

rozprawom doktorskim i dlatego stawiam wniosek o dopuszczenie Pana mgr. Marcina Błaszczyka do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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