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Ocena osiqgnig6 naukowo-badawcrych dr Barbary Fialkiewicz-Koziel
w zwiqzku z wnioskiem Kandydatki o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk Scistych i przyrodnicrych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku

Recenzja osiqgniQ6 naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych dr Barbary
Fialkiewicz-Koziei zostala wykonana w zwi4zku z pismem z dn. l8.l1.2020 roku skierowanym
przez Przewodniczqcego Rady Naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku UAM - dr hab.
Grzegorza Rachlewicza, prof. UAM. Recenzjg sporz4dzono zgodnie z art. 221 wt. 8 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prav,o o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. I 668).

Dr Barbara Fialkiewicz-Koziel jest absolwentkq pigcioletnich studi6w magisterskich (2000-
2005) na Wydziale Biologii i Ochrony Srodor.r iska Uniwersytetu Slqskiego w Kalowicach:
specjalno36: Biologia og6lna i eksperymentalna. Stopie6 doktora Nauk Biologicznych, w zakresie
biologii uzyskala w 2010 roku na WBiOS US, po odbyciu studi6w doktoranckich w latach 2005-
2009. Rozprawa doktorska pt-: ,,Dynamika zmian zanieczyszczenia metalami cigikimi na
przykladzie wybranych torfowisk u,ysokich Kotliny Oru*-sko-Nowotorskiei' napisana zostala pod
kierunkiem dr hab. Bernarda Palowskiego. prof. US. Od 01.10.2010 r. do chwili obecnej dr B.
Fialkiewicz-Koziel zatrudniona jest na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ocena osiqgnigcia naukowego, bgdqcego podstaw4 wniosku
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Na osiqgniEcie naukowe dr Barbary Fialkiewicz-Koziel sklada siq cykl pigciu powiqzanych
tematycznie artykul6w naukowych (zgodnie z art. 219 ust. l. pkt. 2b Ustawy) pod wsp6lnym
lytulem: .,Cza.soprzestrzenne uwarunkow,onia depozycji wybranych geochemicznych morkerdw
ahlmtnoici cilowieko w tor;fowiskach o rbinym slopniu untropopresjr". Osi4gnigcie habilitacyjne
tworz4 nastgpuj4ce publikacje:

Al. Fialkiewicz-Koziel B.. Smieja-Kr6l 8.. Piotrowska N., Sikorski J,. Galka M.. 2014. Carbon
accumulation rates in two poor fens with different water regimes: Influence of anthropogenic
impact and environmental change, Holocene 24(l l). I 539-1 549.

A2. Smieja-Kr6l, B.. Fiaikiewicz-Koziet, 8.. Michalska. A., Krzykawski. T., Smolka-
Danielowska, D., 20'19, Deposition of mullite in peatlands of southem poland: Implications for
recording large-scale industrial processes, Environmental Pollution 250. 7 l7 -727.

A3. Fialkiewicz-Koziel 8.. Smieja-Kr6l B.. ostrovnaya T.M.. Frontasyeva M.. Siemifiska A..
Lamentowicz M., 2015, Peatland Microbial communities as Indicators ol the Extreme
Atmospheric Dust Deposition, Water, Air, & Soil pollution 226.97_103.

A4. Fialkiewicz-Koziel 8.. Lokas E.. Galka M.. Kolaczek p.. De vleeschouwer I.'.. Le Roux c..
Smieja-Krol B. Influence of transboundary rranspon of traee elements on mounlain peal
geochemistry (sudetes. centrar Europe), euatemary Science Reviews 230, r06r62.
A5. Fialkiewicz-Koziel B.. Smieja-Kr6l 8.. Frontasyeva M.. Slowihski M.. Marcisz K.. Lapshina
E., Gilbert D.. Buttler A., Jassey v.E.J., Kariszan K.. Laggoun-Defarge F., Kolaczek p..



Lamentowicz M., 2016, Anthropogenic and natural sources of dust in peatland during the
Anthropocene, Scientific Reports 6, 3 8731 .

Uwaei oe6lne:
7. Z calego cyklu publikacji wszystkie pozycje s4 wsp6lautorskie; w przypadku czterech

publikacji dr B. Fialkiewicz-Koziel jest pierwszym autorem, a w jednej drugim autorem;
w sklad zespolu wsp6lautor6w wchodzili nie tylko najblizsi wsp6lpracownicy l{abilitantki
z macierzystej jednostki, ale takae naukowcy z innych oirodk6w krajowych
i zagranicznych;

2. Udzial Habilitantki w poszczeg6lnych publikacjach wynosi od 35Yo do 70o/o; polegal on
w wigkszo5ci artykul6w na opracowaniu/wsp6lopracowaniu koncepcji artykulu, poborze
i opr6bowaniu materialu, okeSleniu wlaSciwoSci fizyko-chemicznych torfu. postawieniu
hipotezy badawczej, udziale w przygotowaniu manuskryptu itd., ale r6wniez na pozyskaniu
5rodk6u, na realizacje badai (uzyskanie grantu, koszty datowa6);

3. Wszystkie prace opublikowane sq w wysokopunktowanych czasopismach o IF od 1,769 do
5,714 (dane z roku ukazania siq publikacji);

4. Sumaryczna liczba punkt6w za publikacje skladajqce sig na osiqgnigcie naukowe wedlug
punktacj i Ministerstwa wynosi 4001

5. Prace opublikowane zostaly w czasopismach specjalistycznych , z:wiqzanych
z zanieczyszczeniem biosfery, jak r6wnie2 w czasopismach interdyscyplinamych
poSwigconych przemianom drodowiska przyrodniczego w czw artorzgdzie1'

6. Publikacje z lat 2014-2016 byly juz kilkana6cie ra.4/ cytowane, praca z 2019 roku
dotychczas byla I raz cytowana, tylko jedna z publikacji (publikacja 2019 r.) nie byla
dotychczas cytowana, co zapewne wynika z kr6tkiego okesu jej funkcjonowania w bazach
naukowych.

Om6wienie i ocena merytorvczna osiaeniecia habilitacyjneeo

Zasadniczym celem badafi Habilitantki bylo oke5lenie wzorc6w depozycji wybranych
marker5w geochemicznych (pierwiastk6w, izotop6w) w aspekcie czasowym orztz ocena poziomu
zanieczyszczeh antropogenicznych w torfowiskach o r6znym stopniu antropopresji. Wyb6r osad6w
biogenicznych zlokalizowanych w r62nej odleglo6ci od emiter6w zanieczyszczeh pozwolil na
por6wnanie stopnia zanieczy szczenia na r62nych poziomach przestrzennych i opracowanie 2r6del
ich pochodzenia w skali lokalnej (Fialkiewicz-Koziel i in.. 2014 - A1; Smieja-Kr6l i in., 2019 -
A2), regionalnej (Fialkiewicz-Koziel i in.. 2015 - A3; Fialkiewicz-Koziel i in.. 2020 - A4), oraz
globalnej (Fialkiewicz-Koziel in.,2020 A4; Fialkiewicz-Koziel i in., 2016 - A5).

Opublikowane prace stanowiqce skladowe osi4gnigcia habilitacyjnego bazulq na materialach
pobranych przeze HabilitantkE na 4 stanowiskach: 2 torfowiska przejSciowe w rejonie
G6mosl4skiego okrggu Przemyslowego. torfowisko w G6rach Izerskich, torfowisko Na R6wni pod
Snie2k4 oraz torfowisko Mukhrino w zachodniej Syberii. Powszechnie wiadomo, Ze torfowiska.
szczeg6lnie ombrotroficzne - zasilane jedynie na drodze depozycji powietrznej, s4 jednym
z najlepszych archiw6w zanieczyszczefi powietrza. Interesujqcym i nowatorskim aspektem
ocenianych prac jest podjEcie badarl przez Habilitantkg r6wnieZ na torfowiskach przejjciowych.
kt6re okazaly sig by6 - w swictle uzyskanych wynik6w, obiecui4cym nosnikiem informacji
geochemiczne.i.

Zaprezentowany cykl artykul6w. bardzo sp6jny tematycznie. w kompleksowl, spos6b
przedstawia geochemiczny zapis depozycji marker6w (koncentracji i akumulacji pierwiastk6w.
sygnatury izotopowej Pb. Nd, Sr, tJ) wzglgdem wieku oraz glgbokodci w zr6znicowanych
przestrzennie profilach torfowych. obrazuje tei zr6Lnicowany przestrzennie i czasowo zasigg
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dzialalnoSci czlowieka. Zastosowanie wielowskaZnikowych analiz pozr,volilo r6wnie2 prze5ledzi6
wzorce depozycji powietrznej w szerszym aspekcie Srodowiskowym.

Badania, kt6rych wyniki zaprezentowano w cyklu 5 publikacji koncentrowaly sig wok6l
nastgpuj4cych zagadniefi, kt6re przewijaj4 sig/uzupelniaj4 w kolejnych publikacjach:

l. Wvmowa interpretacvina cech fizycznych torf6w

Analizg wla6ciwo6ci fizycznych (ggsto36 objgtoSciowa, popielnoS6) torf6w, kt6ra zazwyczaj
jest stosowana jako wska2nik typu troficznego torfu, Habilitantka wykorzystala w swoich
badaniach do identyfikacji/wykluczenia anomalii, kt6re zaburzaj4 zapis geochemiczny. Uzyskane
wyniki pokazaly znaczne zr6Znicowanie wlaiciwo6ci ftrycznych torf6w. W przypadku stanowiska
Na R6wni pod SnieZk? (Fialkiewicz-Koziel i in., 2020 - A'4) stwierdzone zmiany ggstoSci uznane
zosta+y za typowe dla torfowiska wysokiego. W przypadku torfowiska Mukhrino (Fialkiewicz-
Koziel i in., 2016 - A5) g6rne 50 cm torfu charakteryzuje sig typow4 dla ombrotrofii warto6ci4
ggstoSci, natomiast zmiany ggsto5ci w dolnej czg6ci profilu odpowiadajq zdaniem Autor6w ewolucji
ekosystemu i zmianom w pokryciu ro5linno5ci4. Nieco bardziej zlo2one fluktuacje
udokumentowane zostaty na torfowiskach przejSciowych zlokalizowanych na WyZynie Sl4skiej.
Jest to zdaniem Habilitantki wynikiem minerotrofii, a tak2e historycznych zaburzei (Fialkiewicz-
Koziel i in., 2014 - Al). Stwierdzono, 2e ggsto66 pozoma w Bagnie Bruch znacz4co koreluje ze
stopniem rozkladu torfu, warunkowanym drenaZem ekosystemu w XIX wieku. Natomiast
torfowisko Mikoleska charakteryzuje sig zr6Znicowanq ggsto5ciq pozorn4, istotnie skorelowan4
z ewolucj4 torfowiska i zmianami ro5linnoici. Wykazano r6wnie2. ze duiry wzrost popielnofci
iskorelowany z nim wzrost ggstorici pozornej jest zwiqzany z uwolnieniem piask6w otaczajqcych
torfowisko, powoduj4cym jego zapiaszczenie, co moZna zdaniem Habilitantki powiqzat, z Mal4
Epokq Lodow4. Waznym rezultatem badari jest udokumentowanie, 2e kondycja torfowiska ma
istotne znaczenie dla mobilno5ci pierwiastk6w. Na podstawie analizy C i S wykazano, 2e

torfowiska Sl4skie r6zni4 sig zawarto5ci4 siarki: w torfowisku bardziej rozlolonym (Bagno Bruch)
jestjej kilkakrotnie mniej. Z drugiej strony wskazano, 2e stopiefi rozkladu torfu nie mial wplywu na
koncentracjg olowiu (Smieja-Kr6t i in., 2019 - A2).

2. Ustalenie relacii miedzy intensywno:icia dzialalnoSci przemvslowe-i a zawarto6cia metali
Sladowych w torfie i zmianami w svqnaturze izotop6w olowiu

Wyniki zrealizowanych badari dobrze udokumentowaty fakt, 2e lokalizacja o6rodk6w
istotnie wplywa na czas wzbogacenia i poziom koncentracji pierwiastk6w zwi4zanych
z dzialalno!;ci4 przemyslow4, takich jak ol6w czy mied2. W przypadku torfowisk G6rnego Slqska
koncentracje olowiu osi4gngty ekstremalny poziom 800 mg kg-l w Bagnie Bruch. Poziom ten
utrzymywal sig od 1936 do 1987 roku (Smieja-Kr6l i in.. 2019 - A2), co jest zwiqzane z histori4
przemyslow4 tego regionu. Na R6wni pod Snie2k4 (Fialkiewicz-Koziel i in., 2020 - A4)
maksymalna koncentracja olowiu (365 mg kg-r) zostata odnotowana w latach siedemdziesiqtych
XX w., r6wnolegle z maksimum dzialalnoici tzw. Czamego Tr6jkqta, (elektrowni i fabryk
zlokalizowanych na terenie Czech, Niemiec oraz Polski), a od lat dziewig6dziesi4tych XX w.
obserwuje sig systematyczny spadek mierzonych koncentracji w na tym torfowisku.

Habilitantka zlvraca uwagg na fakt, ze surowe koncentracje nie sq wiarygodnym kryterium
oceny poziomu zanieczyszczenia. w badaniach geochemicznych torfowisk zastosowano wigc
akumulacje. w Bagnie Bruch udokumentowano nieregularny trend akumulacji, kt6ry powi4zano
z melioracjq tego torfowiska w XIX wieku. Niemniej jednak maksymalne akumulacje mieszczE sigw przedziale czasowym 1936-1995. w przypadku torfowiska Na R5wni po<I Sniezk4
udol<umentowano wgzszy pik wartosci maksymalnych, kt6ry byt charakterystyczny dla lat
siedemdziesiqtych XX w. Zdaniem Habilitantki czlowiek znaczEco przyczynil sig do e misii olowiu
na przestrzeni ostatnich trzystu lat. zmieniaiqc s)gnarurg j"opb/2"7ph na mniej radiogenicznq
(1.1749 - 1.1544). Sygnatura ta istotnie r62ni sig od wartosci lokalnych skal granitowych it .zsz _
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1.297), co wskazuje na fakt, ze lokalne wietrzenie skal ma niewielki wplyw na wzbogacenie torfu
w ol6w.

Wielokrotnie w literaturze wskazywano na fakt korelacji znacz;nego wzbogacenia osad6w
w pierwiastki istotne przemyslowo (Pb, Cu, Zn, Cd) z bliskim s4siedztwem waZnych oirodk6w
przemyslowych. Zr6dlo zanieczyszczefi zdeponowanych w Srodowisku torfowym. zlokalizowanym
blisko emiter6w jest wigc znane. Wyniki uzyskane dla stanowiska Na R6wni pod Sniezk4 wykazuj4
jednak na duze podobieistwo z sygnaturami opracowanymi dla stanowisk z innych kraj6w, co
podkreSla fakt dominacji 2r6del dalekiego transportu. Ze wzglgdu na transgraniczne poloZenie
stanowiska u,styku trzech pafstw oraz dominacjg wiatr6w poludniowo-zachodnich, torfowisko Na
R6wni pod Snie2k4 otrzymuje ladunek zanieczyszczeA gl6wnie z Czech, Niemiec oraz innych
kraj6w zachodnich. Lokalny polski przemysl. jak r6wnie2 naturalne anomalie (np. olowiowa) majq
tu zdaniem Habilitantki mniejsze znaczenie (Fialkiewicz-Koziel i in.. 2020 - A4).
Udokumentowanie transgranicznych 2r6del zanieczyszczefi jest waZnym osi4gnigciem naukowym.
R6wnie2 istotnym wynikiem badari jest udowodnienie znaczenia g6rskich torfowisk dla
interpretacj i Lr6del zanieczyszczef i ponadregionalnych aspekt6w antropopresji.

3. Cr-Nijako wskaznik dzialalno5ci hutniczei w pierwszei polowie XX wieku

Podczas badari Na R6wni pod Snie2k4 (F ialkiewicz-Koziel i in.. 2O2O - A4)
zaobserwowano wyr6zniajqcy sig sygnal w profilach koncentracji i akumulacji niklu oraz chromu.
Habilitantka bardzo ostroznie interpretuje uzyskane wyniki ze wzglgdu na mozliwe
przemieszczanie sig tego pierwiastka w gl4b profilu. Za niewystarczajqc4 uznaje r6wnie2
rozdzielczo{t datowania g6mych warstw torfu reprezentujqcych ostatnie 150 lat w profilach
znanych z literatury. UniemoZliwia to Jej zdaniem por6wnanie wynik6w. lnteresuj4cym wynikiem,
jaki uzyskala jest fakt. 2e oba pierwiastki mog4 by6 czg5ciowo unieruchamiane i interpretowane
w skali wieku.

Udokumentowany w analizowanych profilach wzrost koncentracji i akumulacji Cr i Ni na
pocz4tku XX w. Habilitantka wi42e z produkcjq stali nierdzewnej przez niemieckq firmg Krupp -
co jest nowatorskim twierdzeniem. Na dzialalnoSi hutniczq wskazuje r6wnie2 cz4steczka LtLlt
znaleziona w osadach torfowych (Fialkiewicz-Koziel i in., 2020 - A4).

4. Nier5wnowaga uranowa jako wska2nik wptvwu czlowieka na obieg uranu w powietrzu

W profilach torfowiska Na R6wni pod Sniezkq okreSlona zostala po raz pierwszy w skali
Swiata nier6wnowaga uranowa (Fialkiewicz-Koziel i in., 2020 -A4). Zdaniem Recenzenta jest to
waZne i oryginalne osiqgnigcie naukowe. Udokumentowana zoslala dwukrotnie wigksza
koncentracja uranu w por6wnaniu z danymi ze Szwajcarii (Krachler, Shotyk 2004). Stwierdzon4
nier6wnowagg uranowq Habilitantka wiqle z dzialalnoSci4 czlowieka anomalie koresponduj4
z odkryciem uranu i rozwojem przemyslu uranowego oraz wykorzystaniem tego surowca w hutach
szkla na przelomie XlX,rXX wieku. Istotne znaczenie miala r6wnie2 dzialalno(i elektrowni
wgglowych, wykorzystuj4cych wggiel wzbogacony w uran. obserwacje te zdaniem Habilitantki
wymagaj4 jednak dalszych badaf. Uzyskane wyniki sq bardzo ciekawe i otwieraj4 nowe pole
badawcze. Zagadnienie to zdaniem Recenzenta powinno by6 kontynuowane przez Habilitantkg
w przyszloSci.

_ wykonana analiza geochemiczna NRS udokumentowata istotny wptyw u2ycia wggla
brunatnego w latach 70-tych XX w. i intensywnej dzialalnojci czamego rio.lt<ata- na wzrost
akumulacji badanych pierwiastk6w (Fialkiewicz-Koziet i in.. 20zo - A4t. nown;ez gtin. tytan,
skand' kt6re czgsto uzywa sig do obliczenia wsp6lczynnika wzbogacenia. slu2qcego do portiwnania
wzglgdnych stgzefi roksycznych pierwiastk6w w bioindykatorain uqaz gt.ui", -*]kazaly 

istotny
wzrost w omawianym czasie. zdaniem Habilitantki wskazuje to na koniecinos6 wigkszej
ostroznosci w obliczaniu frakcji geogenicznej. gdyz wzrost tych pierwiastk6w mo2e by6 zwi4zany



z dzialalnoici4 antropogeniczn4- Podobne wnioski sformulowano na podstawie badari zawarto6ci
tytanu, kt6ry uwazany jest za konserwatywny element (Fialkiewicz-Koziel i in., 2015 - ,A3;

Fialkiewicz-Koziel in., 2016 - A5) - wykazane zostalo antropogeniczne pochodzenie tytanu.
Zdaniem Recenzentajest to wa2ny wniosek metodyczny dla przyszlych badaIl osad6w torfowych.

Za bardzo wa2ne osi4gniecie - w szerszym aspekcie paleogeograficznym, Recenzent uznal
r6wniez udokumentowanie, iz dzialalnoi;t antropogeniczna przyczynia sig do zaburzenia
naturalnego cyklu pierwiastk6w ziem rzadkich, kt6re dzigki bardzo slabej rozpuszczalnoSci i du2ej

trwalo6ci sq istotnym wskainikiem zmian klimatycznych. Wyniki zrealizowanych badafi pokazaly,
2e pr6bne wybuchy jqdrowe, jako 2r6dlo antropogeniczne, przyczynily sig do emisji pylu
wzbogaconego w ziemie rzadkie (Fialkiewicz-Koziel i in., 2016 - A5). Praca dotycz4ca NRS
(Fialkiewicz-Koziel i in., 2020 - ,A4) wskazuje natomiast, 2e pyl pochodzqcy ze spalania wggla
brunatnego r6wnie2 byl istotnie wzbogacony w ww. pierwiastki. Otrzymane wyniki wskazuj4, i2
obserwowane wzbogacenia pierwiastk6w litogenicznych od czasu Wielkiego Przyspieszenia sq

frakcj4 antropogenicznq.

6. Izotoov Sr i Nd jako wskainiki naturalnvch i antropoeenicznvch 2r6del

OkreSlenie sygnatury neodymu oraz strontu sluZylo okreSleniu 2r6del zdeponowanego pylu
w torfowisku Mukhrino (Fialkiewicz-Koziel i in., 2016 - A5). W dolnej czg5ci profilu stwierdzono

najbardziej ujemn4 warto56 eNd (-8.5) oraz najwyzsz4 warto36 875r/865r - 0.712061, zwiqzane

z dostaw4 naturalnego pyfu podczas suszy. G6ma czg56 profilu charakteryzuje sig mniej ujemn4
wartoSci4 epsilonu Nd oraz mniej radiogeniczn4 wartosci4 stosunku 8iSl6S. i do lat
dziewig6dziesiqtych jest raczej stabilna. Dostawa pylu po 1950 roku prawdopodobnie byla
zvri4z.ana z aktywno6ciq czlowieka, ale 2r6dlo litogenicznego materialu jest zdaniem Habilitantki
raczej lokalne. Wskazuje na to wyr6wnana warto56 obu marker6w. Uzyskane wyniki s4

interesuj4ce, lecz slabo jeszcze udokumentowane i wymagaj4 dalszych bada6. Habilitantka
kontynuuje to zagadnienie w ramach projektu Opus l4 (EARTH - Anthropocene).

7. Wptvw ekstremalnvch koncentracii na wvbrane skladowe biocenozv torfowiska

W pracy z 2016 r. (Fialkiewicz-Koziel i in., 2016 - A3) Habilitantka umiejgtnie pol4czyla
geochemig torfowisk z zagadnieniem przemian biocenoz ekosystemu torfowego. Podjgcie tej
tematyki wskazuje na Jej szerokie spojrzenie na przemiany torfowisk, nie tylko w aspekcie
geologicznym czy chemicznym, ale r6wnie2 na du2y potencjal Habilitantki w zakresie badari
interdyscyplinarnych, w szerokim uj gciu Srodowiskowym.

Po raz pierwszy Habilitantka wykazala, w.laki spos6b ekstremalne zawarto5ci metali
wptywajq na strukturg ameb skorupkowych, bgdqcych skiadnikiem biocenozy ekosystemu
torfowego. Mimo braku odniesienia do wieku w postaci szczeg6lowej chronologii, analiza
mineralogiczna potwierdzila, 2e maksimum koncentracji pierwiastk6w koresponduje z maksymaln4
zawartoSciq kulistych glinokrzemian6w (SAP), bgdqcych wska2nikiem wielkopiecowych proces6w
spalania wggla i mo2e by6 powi4zane z intensyfikacjq dzialalnoSci Czamego Tr6jk4ta.
Odpowiedziq ameb skorupkowych. kt6re stanowi4 jednq z najwaZniejszych grup troficznych
torfowiska, na znaczne zawartosci glinu, miedzi, chromu byl zanik wrazliwych, miksotroficznych
gatunk6w, Zyi4cych w symbiozie z glonami, a zwigkszenie iloici ameb aglutynui4cych, kt6re
wykorzystuiq frakcjg mineraln4 do budowy skorupek. wykazane zostalo pojawienie sig nowych
ekotyp6w, kt6re wykorzystaly pyi wyemitowany z elektrowni wgglowych.

Podsumowanie

. oceniane publikacje, przedrozone jako osiqgnigcie habiritacyjne, s4 sp6jne tematycznie
i stanowi4 istotny wklad w poznanie historii zanieczy szczeit na terytoiium polski poludniowej, ale
tak2e w zrozumienie mechanizm6w rozprzestrzen iania zanieczyszczeri w skali globalnej. prace
dobrze wpisui4 sig r6wniez w o96rnoswiatowy nurt baiari dotyczqcy uitropoginicznie
uwarunkowanych przemian srodowiska przyrodniczego i dyskusji nad wydzieleniei, no*ej



jednostki stratygraficznej - antropocenu. Mimo szerokiej, ale sp6jnej tematyki prac podkre6li6
nalei,y liczne i bardziej szczeg6lowe osi4gnigcia naukowe Habilitantki . Zdaniem Recenzenta sq to:

l. Zastosowanie wla5ciwo5ci frzycznych torf6w do identyfikacj i/wykluczenia anomalii, L16re
zaburzajq zapis geochemiczny.

2. Rozr6Znienie naturalnych i antropogenicznych wplyw6w na geochemig torfowisk w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej,

3. Oke6lenie poziomu koncentracji oraz tempa akumulacji pierwiastk6w uwaZanych za
konserwatywne oraz wykazanie wplywu antropopresji na zaburzenia cykli tych
pierwiastk6w,

4. Ustalenie relacji migdzy intensywnoSci4 dzialalnoSci przemyslowej a zawartoSci4 metali
Sladowych w torfie i zmianami w sygnaturze izotop6w olowiu,

5. Udokumentowanie przydatno5ci Cr-Ni jako wskaznika dzialalno6ci hutniczej w pierwszej
polowie XX wieku,

6. Zastosowanie sygnatury neodymu oraz strontu jako wska2nika naturalnych
i antropogenicznych 2r6del pylu zdeponowanego w torfowiskach,

7. Podkre6lenie waZno6ci i przydatnoSci badarl geochemicznych torfowisk przej5ciowych
strefy umiarkowanej, kt6re akumuluj4 wigcej wggla w por6wnaniu z torfowiskami
borealnymi, co wskazuje na ogromny ich potencjaljako rezerwuar6w C02,

8. Wskazanie znaczenia g6rskich torfowisk ombrotroficznych Europy Srodkowej w badaniach
ska2ef transgranicznych zar6wno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego,

9. Udokumentowanie znaczenta badari na stanowiskach zlokalizowanych blisko centrum
przemyslowego, jako podstawy dla opracowania wzorc6w depozycji wybranych marker6w
geochemicznych zwiqzanych z dziaialno(ci4 czlowieka w aspekcie globalnym,

10. Wykazanie po raz pierwszy, w jaki spos6b ekstremalne zawarto6ci metali wptywajq na
strukturg ameb skorupkowych. bgdqcych skladnikiem biocenozy ekosystemu torfowego,

11. Potwierdzenie, iZ odlegloSd od emitera ma istotny wplyw na koncentracjg i toksyczno66
pierwiastk6w uruchomionych w wyniku dzialalno6ci industrialnej oraz, Ze kondycja
torfowiska ma istotne znaczenie dla mobilnoSci pierwiastk6w,

12. Uzyskanie wtZnych wniosk6w metodycznych dotycz4cych np. surowych koncentracji, kt6re
nie s4 wiarygodnym kryterium oceny poziomu zanieczyszczenia; antropogenicznego
wzbogacenia torfu we frakcje mineralne. kt6re nie muszq by6 bezpo5rednim wyznacznikiem
naturalnej trofi i torfowiska.

Podkre6lii nale2y wszechstronnoSi metodycznq ocenianych prac oraz zr6Znicowany
wachlarz technik badania torfowisk od okre5lenia podstawowych wlaSciwoici frzycznych torfu, po
dodatkowe metody takie jak: analiza makroszcz4tk6w. analiza skladu gatunkowego ameb.
datowania I4c, 2l.Pb, nowatorska walidacja wieku przy uzyciu SAp, anaiiza minerilogiczna.
Zastosowanie wielowskaZnikowych analiz pozwolilo Habilitantce przesledzit, wzorce depozycji
powietrznej w aspekcie Srodowiskowym. lstotna jest r6wnie2 zdaniem Recenzenta umiejgtno5i
prowadzenia przez Habilitantkg wnikliwe.i dyskusji naukowe.j i krytycznej interpretacji uzyskanych
wynik6w. w arto zatwalyt. takie. ze wyniki bada6 zaprezentowane w ocenianym cyllu puutit<acli
y,eyb ao Swiatowego obiegu naukowego. Dane z Bagna Mikoleska, jak r6wniez z iorfowiska
Mukhrino stanowi4 czg{t. bazy opublikowanej w prestiZowym czasopidmie Nature climate change.
A torfowisko Na R6wni pod Sniezk4 - ze wzglgdu na wielowymiarowoii oraz szczeg6lowosi
analiz geochemicznych - jest kandydatem na stanowisko refeiencyjne w Europie dla'.szeroko
dyskutowanej epoki - antropocenu.

Reasumui4c pozytywnie oceniam wartos6 osiqgnigcia habiritacyjnego dr Barbary Fialkieu,icz-
Koziel wyra2onego w cykru 5 artykur6w. przedsLwione do ocenv prace sq oryginarne i stanowiq
logicznq. powiqzan4 calosi. Szerokie podejscie Habilitantki do baiari g*in.-i".nf.n torro*i.r.



Swiadczy o Jej duZym potencjale naukowym oraz o umiejgtnoiciach realizacji badari
interdyscyplinarnych, kt6rych podstaw4 mo2e by6 zaprezentowany doskonaty warsztat
metodyczny. Wiele w4tk6w zaprezentowanych w publikacjach otwiera nowe pola badawcze
i powinno by6 kontynuowane ptzez Habilitantkg w przyszlo(ci. Przedstawione do oceny publikacje
stanowi4 tw6rcze, oryginalne i interesujqce osiqgnigcie naukowe. Stanowiq one istotny wklad
w rozw6j dyscypliny naukowej i spelniaj4 kryteria stawiane przed rozprawami habilitacyjnym i.

Ocena aktyvno5ci naukowo-badawczej

Dorobek naukowy dr Barbary Fialkiewicz-Koziel jest skoncentrowany na
wieloaspektowych badaniach geochemii torfowisk. Jej badania dotycz4 nie tylko geochemicznego
zapisu depozycji marker6w (koncentracji i akumulacji pierwiastk6w, sygnatury izotopowej Pb, Nd,
Sr, U) wzglgdem wieku oraz glqboko6ci w zr6Znicowanych przestrzennie profilach torfowych, ale
r6wnie2 daj4 obraz Srodowiskowych skutk6w dzialalno5ci czlowieka w skali lokalnej, regionalnej
iglobalnej. Wa2nym nurtem badari sq takZe metodyczne aspekty datowania i interpretacji danych
z torfowisk zabvzonych przez dzialalnoti czlowieka, oraz paleoekologiczna wymowa zmian
w ekosystemie torfowiskowym pod wplyrvem szeroko rozumianej antropopresji. Wyniki badari
naukowych Habilitantki majq r6wnie2 aspekt aplikacyjny w zakresie renaturyzacji torfowisk
(badania w Puszczy Noteckiej). Ze wzglgdu na zloion4 tematykg badawczq wysoko naleZy oceni6
du24 umiejgtno66 pracy dr Barbary Fialkiewicz-Koziel w interdyscyplinamych zespolach
badawczych. Realizowane przez Habilitantkg badania wymagajq zastosowania wielu metod
badawczych, stqd zapewne wigkszo(6 Jej publikacji jest wsp6lautorska. WartoS6 dorobku
naukowego dr Barbary Fialkiewicz-Koziel wyraZona jest wysokimi wska2nikami
bibliometrycznymi. N-qcznie po uzyskaniu stopnia doktora opublikowala l5 wsp6lautorskich
publikacji w wysokopunktowanych czasopismach (w 4 pracach byla pierwszym autorem;
sumaryczny IF publikacji wynosi 68.1) oraz 7 wsp6lautorskich publikacji w materialach
pokonferencyjnych. Jest r6wnie2 wsp6lautorem l7 wystqpieri (referaty. postery) na konferencjach
krajowych i migdzynarodowych.

Kompetencje i wiedza dr Barbary Fialkiewicz-Koziel w zakresie badaf geochemii torfowisk
s4 dostrzegane idoceniane na forum migdzynarodowym - czego wyrazem sq m.in. cytowania
w literaturze migdzynarodowej . Liczba cytowafi wedlug bazy lleb od Sience (bez autocytowari)
wynosi 514, a Indeks I{irscha: 13 (wedlug bazy Web od Sience). 14 razy poproszona zostala
o recenzjg publikacji do czasopism takich jak: Environmental Pollution. Ecosystems, Environmental
Geochemistry and Heath, Quolernary Internalional, Environmental science and pollution research,
Geochemical .Iournal, Central European Journal of Geosciences. Zaproszona zostala tak2e jako
ekspert w konkursie NCN Preludium oraz Sonata w roku 2019, oraz jako recenzent w konkursie
Miniatura 2019. Byla recenzentem w rhe FoNDECyT Regular 201 g grant compete (coNICyr -chile). Zostala dwukrotnie nagrodzona indywidualnq nagrod4 Rektora UAM za dzialalnos6
naukowq, otrzymala r6wnieZ w macierzystej jednostce stypendium naukowe.

Dr Barbara Fialkiewicz-Koziel doskonali sw6j warsztat badawczy i podejmuje aktywn4
wsp6lpraca z oirodkami zagranicznymi w Europie, a tak2e w Chinach i Rosj i. 

-st<uiecznie 
apiit<uji

o rirodki na badania w ramach konkurs6w NCN. po uzyskaniu doktoiatu byla dwukrotnie
kierownikiem projekt6w naukowych (eden z nich w trakcie realizacji). lest r6wniez wykonawc4
w projekcie realizowanym obecnie na Uniwersytecie Sl4skim. w latach 20r5-20r6 bylakierownikiem projektu poLoNrUM finansowanym przez, Rz4d Republiki Francuskiej,
uczestniczyla r6wnie2 w programie JINR (Joint lnstitute fir Nuclear Research). Habilitantka jest
czlonkiem Polskiego 'l'owarzystwa Botanicznego oraz czlonkiem EAG - European a.ro";rtio, nr
Cieochemistry.

Reasumui4c wysoko oceniam. dotychczasowy dorobek naukowy i pubrikacliny dr BarbaryFialkiewicz-Koziel. kt6rq uznac narezy za naukowca o skrystaiizowany.r #ni..".o*:un iu.t



badawczych i znacz4cych osi4gnigciach. Trafnie formuluje Ona problemy badawcze i we
wsp6lpracy z innymi specjalistami rozwiqzuje je stosuj4c zr6Znicowane metody badawcze.
CaloSciowy dorobek naukowy Habilitantki jest obszemy, ttacz4ca jego czg6i zostala opublikowana
w prestiZowych. migdzynarodowych czasopismach, wyraZony jest on r6wnie2 wysokimi
wskaZnikami bibliometrycznymi. Uwa2am, 2e Swiadczy to o wysokiej pozycji naukowej dr Barbary
Fialkiewicz-Koziel, Jej rozpoznawalno5ci w Srodowisku naukowym, a tak2e o jako5ci i aktualnoici
podejmowanych bada6.

Ocena osiqgnig6 dydaktycznych i aktywno6ci organizacyjnej

Dr Barbara Fialkiewicz-Koziel jest nauczycielem akademickim od pocz4tku kariery
zawodowej zatrudnionym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizuje
zr6znicowane zajgcia dydaktyczne w pelnym wymiarze pensum. Sq to zar6wno wyklady,
dwiczenia, laboratoria, jaki i praktyki terenowe. Zwr6ci( naleLry uwagg na aktywnoSi Habilitantki
w zakresie tworzenia programu i treSci nauczania kilku przedmiot6w (Geoekologia, Analiza
Krajobrazu, Geoekologia teren6w uprzemyslowionych i zurbanizowanych, Geochemia Srodowiska
i ekotoksykologia, Gospodarka odpadami). Brala Ona r6wnie2 udzial w przygotowaniu material6w
i sylabus6w dla specjalnoSci Paleoekologia oraz Ekologia miasta. W ramach dzialalnoSci
organizacyjnej w macierzystej jednostce byla te2 czlonkiem Komisji Programowej. Habilitantka
byla promotorem 5 prac licencjackich. Jedna z nich zostala opublikowana w czasopi:lmie In2l,nieria
i Ochrona Srodowisko, a 3 prace braly udziat w Wydzialowym konkursie prac licencjackich
i zostaly wyr62nione. Dr Barbara Fialkiewicz-Koziel ustawicznie poszerza swoje kompetencje
dydaktyczne i analityczne poprzez udzial w kursach i szkoleniach z zakresu jgzyka angielskiego.
statystyki, metod prezentacji trerici kartograficznych. AngaZuje sig w promocjg nauki na r62nych
poziomach edukacji: brala udzial w promocji Wydzialu na dniach otwartych Wydziatu Nauk
Geograficznych i Geologicznych UAM oraz w Dniu Kandydata.

Podsumowuj4c stwierdzi6 nalezy, i.e dr Barbara Fialkiewicz-Koziel posiada odpowiednie
dla etapu kariery naukowej doiwiadczenie dydaktyczne i dorobek organizacyjny w macierzystej
jednostce.

Podsumowanie i wniosek korhcowy

Biorqc pod uwagg przedstawionq wy2ej pozytl nq oceng dorobku naukowego ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem nysokiej oceny cykl pigciu powiqzanych tematycznie artykul6w
pod wsp6lnym tytulem: uCx,asoprx,estrTenne uwarunkowania deporycji qtbranych
geochemicznych markerdw aktywnoici cTlowieka w torfowiskach o riinym stopniu
antopopresjf' przedstawionego jako osi4gnigcie habilitacyjne, a takie dorobek dydaktyczny
i organizacyjny dr Barbary Fialkiewicz-Koziel stwierdzam, ie spelniajq one rrymogi stawiane
w postgpowaniu habilitacyjnym zgoilnie z ustawQ z dnia 20 lipca 20lE r. Prawo o szkolnictwie
wy?szym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.).

wnoszg o dopuszczenie Pani dr Barbary Fialkiewicz-Koziel do dalsrych etapriw
postgpowania habilitacyjnego.

/dr hab. Anna Michno/
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