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W y dzial Nauk Geo grafi cznych i Geologicznych

Recenzja w postgpowaniu habilitacyjnym dra inL. Cezarego Kaimierowskiego

Recenzjg obejmuj4c4 oceng osi4gnigcia naukowego oraz oceng istotnej aktywnoSci

naukowej opracowalem na proSbg Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych

UAM w Poznaniu prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka (pismo z dnia 04.12.2019 r-),

w zwiqzku z powolaniem mnie ptzez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w w dniu

07.ll.21lg r. do komisji habilitacyjnej w postgpowaniu habilitacyjnym dra inZ. Cezarego

Ka2mierowskiego.

Og6lna charakterystyka Habilitanta

Cezxy Kaimierowski jest absolwentem Akademii Rolniczej im. Augusta

Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), gdzie studiowal w latach

1986-1990. Uzyskal tam stopieri magistra inzyniera melioracji wodnych na podstawie pracy

,,prognozowanie cech wskaZnikowych grunt6w wbudowanych w zapory zbiornika <<Zelazny

Most> metod4 CPTU- napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Mtynarka. Zataz po

studiach zostal zatrudniony w Katedrze Glebomawstwa Melioracyjnego Akademii Rolniczej

w poznaniu. W roku 2000 na Wydziale Melioracji i Inzynierii Srodowiska Akademii

Rolniczej w Poznaniu obronil rozprawg doktorsk4 pt. ,,Asocjacje gleb plowych i czarnych

ziem w ukladach toposekwencyjnych falistej moreny dennej Pojezierza Pomariskiego", kt6rej

promotorem byl prof. Jetzy Marcinek. Kolejnych piEi lat pracowal w Katedrze

Gleboznawstwa Melioracyjnego Akademii Rolniczej w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Od

roku 2005 pracuje w Zakladzie Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb na Wydziale Nauk

Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu-



Mo2na stwierdzi6, ze Habilitant zdoby'wal kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe

w dw6ch macz4cych oSrodkach glebomawstwa w Poznaniu.

Ocena osi4gnigcia naukowego - monografii habilitacyjnej

Jako swoje osi4gnigci habilitacyjne dr it2. Cezary KaZmierowski wskazuje

monografiE zatytulowanq ,,Estymacja wlaSciwo5ci hydraulicznych gleb NiZu Polskiego".

Ruch i retencja wody w strefie aeracji s4 najbardziej skomplikowanym fragmentem

obiegu wody w przyrodzie. Strefa aeracji podlega interdyscyplinamym badaniom wielu

specjalist6w: hydrolog6w, hydrogeolog6w, hydrobiolog6w, gleboznawc6w, meliorant6w,

geolog6w inZynierskich, a tak:Ze fizyk'w i matematyk6w. Opis matematyczny ruchu i retencji

wody w strefie aeracji naleZy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Dlatego

ffzeba z uznaniem przyj4c podjgcie przez Habilitanta trudnego i ambitnego problemu

rozpoznania wlasciwosci hydraulicznych gleb Ni2u Polskiego. Monografia habilitacyjna dra

it2. Cezarego KaZmierowskiego zostala podzielona na tzy zasadricze czgici'. ,,Hydrauliczne

wla6ciwoSci gleb", ,,Materialy i metody" oraz ,,Wyniki i dyskusjg"-

w czgsci pierwszej Habilitant dokonal bardzo obszernego przegl4du literatury oraz

om6wil najwa:iniejsze podstawy teoretyczne opisu matematycznego ruchu wody w oSrodku

porowym. W warunkach nasycenia o6rodka wodq potencjal piezometrycmy lub

hydrostatyczny wynika z prawa Bemoulliego, za| przeplyw wody opisuje prawo Darcy'

w osrodkach nienasyconych opr6cz potencjalu hydrostatycznego wystgpuj4 jeszcze

potencjaly: matrycowy, osmotyczny i grawitacyjny, kt6re w sumie tworz4 calkowity potencjal

wody glebowej. Przybli2ony opis ruchu wody w strefie nienasyconej daje r6wnanie

fuchardsa. Przefyw i retencja wody w oSrodkach nienasyconych zalei4 od wielu czynniktiw

takich.iak: rozklad por6w w osrodkU udzial czqstek ilastych i organicznych, pob6r wody

przez florg i faung, stopieri zawilgocenia, a nawet od tego czy dany osrodek majduje sig

w fazie osuszan ia czy teL zamakania. Ze wzglgdru na duZy stopieir komplikacji nie

wypracowano dot4d pelnego opisu matematycznego ruchu wody w osrodkach nienasyconych.

przy obecnym stanie wiedzy uzasadnione jest podejscie empirycme, gdzie poszukuje sig

zaleZnoSci empirycznych, dobrze udokumentowanych statystyczne, pomigdzy

poszczeg6lnymi zrniennymi i parametrami osrodk6w nienasyconych, w szczeg6lnosci

oSrodk6w glebowych. wlasnie takie podejscie zastosowal Habilitant w swojej monografii, co

rnleizy przyj4t z uznaniem. Jako charakterystyki Srodowiska glebowego podlegajqce

estymacii Habilitant vzyj$ kJzywq wodnej retencyjnosci (KZrt) opisanq r6wnaniem

van Genuchtena-Mualema oraz wspolczynnik filtracji wody w glebie (r(,) opisany r6wnaniem



Carmana-Kozenya. W rozdziale pierwszym om6wione zostaly tak2e wybrane funkcje

pedotransferu, kt6re wykorzystano w dalszej czgsci pracy do estymacji parametr6w r6wnari

van Genuchtena-Mualema oraz Carmana-Kozenya. Wiele uwagi po6wigcit Habilitant ocenie

czasochlonnoSci, kosztochlonnosci i dokladnoSci estymowanych parametr6w. W czgsci

pierwszej monogafii Habilitant przyloczyl oceng wynik6w estymacji uzyskanych przez

innych autor6w. Bgdzie to stanowilo podstawq do oceny wynik6w estymacj i

przeprowadzonych przez Habilitanta.

w czgsci drugiej monografii Habilitant omawia zbi6r danych, kt6ry byl przedmiotem

badari. Zestawie nie ir6del, lokalizacji oraz sposobu uZytkowania gleb zawiera 130 miejsc.

z kt6rych pobierane byty pr6bki gleb z r62nych poziom6w genetycznych, l4cmie Habilitant

analizowal 522 pr6bki gleb. SpoSr6d 130 miejsc poboru pr,6bek gleby Habilitant dokonal

pobrania w 43 miejscach, pozostale pr6bki zostaty pobrane przez innych autor6w. Na

podkeSlenie zasfuguje fakt, ze Habilitant nie ograniczl sig wyl4cznie do wlasnego materialu

doSwiadczalnego, ale przeanalizowal tak2e wyniki badan innych autor6w. Swiadczy to

o umiejgtnosci nawiqzywania wsp6lpracy przez Habilitanta oraz znakomicie poszerza zakres

danych do badan, a tym sirmym poszerza takZe zakres uzyskanych wynik6w. Pewien niedosl't

pozostawia opis metodyki wlasnych badan laboratoryjnych Habilitant4 kt6re z pewnosci4

zasfuguj4 na pelniejszq prezentacjg. Natomiast na specjalne wyr62nienie zasluguje metodyka

analizy statysty cmq i oceny niepewnosci dopasowania poszczeg6lnych parametr6w

r6wnania van Genuchtena-Mualema oraz r6wnania carmana-Kozenya. Bardzo waznym

elementem metodyki weryfikacji uzyskanych wynik6w byly kontrolne zbiory danych.

Habilitant wykorzystal dane z European Soil Database jako obejmuj4cej obszary najblizej

polo2one oraz z amerykahskiej bazy uNSoDA, uwa:Zanej za najbadziej zanwansowanq.

Uzyskane wyniki oraz ich dyskusjg zamiescil Habilitant w czgsci trzeciej swojej

monografii. Por6wnanie charakterystyk granulometrycmych zbioru kalibracyjnego Bazacek

(skad sip wzigla taka nazvta?) oraz zbior6w kontrolnych LINSODA i ESBN pozwala

stwierdzid, 2e wymienione wyzej zbiory danych w znaczrlym stopniu wlpelniaj4 diagram

uziarnienia co Swiadczy o ich reprezentatywnodci dla badanego obszaru. W trzeciej czgsci

Habilitant szczeg6lowo i przekonuj4co analizuje niepewnosci RMSE estymacji zar6wno

parametr6w r6wnania van Genuchtena-Mualema" jak i r6wnania Carmana-Kozenya.

Rozbieinosci pomigdzy zbiorem danych pochodz4cych z obszaru Nizu Polskiego, a zbiorami

z kontrolnych baz danych s4 nie wigksze niZ uzyskiwali to inni autorzy badaj4cy moZliwodci

estymacji paramef6w hydraulicmych gleb. Za najwigksze osi4gnigcie Habilitanta uwazam

zestawienie podstawowych charakterystyk poziom6w glebowych zgromadzonych w bazie



danych Bazacek zarnieszczone w Aneksie. Wyniki analiz i obliczeri Habilitanta bqd4

przydatne w badaniach glebomawczych, hydrobiologicznych, w analizie obiegu wody

pomigdzy powierzchniq terenu z zwierciadlem w6d podziemnych pierwszego poziomu

wodonoSnego, w modelowaniu obiegu wody w strefie aeracji, a takZe w wielu szeroko

rozumianych badaniach hydrologicznych.

Monografig habilitacyjnq dra ir2. Cezarcgo Ka.2lmierowskiego uwazam za oryginalne

i wartoSciowe studium wlasnoSci hydraulicznych gleb NiZu Polskiego. Habilitant podj4l

zagadnienie trudne, zastosowal wlajciwe metody badawcze i uzyskal cenny rezultat w postaci

zestawienia podstawowych charakterystyk hydraulicmych poziom6w glebowych Nizu

Polskiego.

Do zadai recenzenla naleiry tak.Ze wskazanie niedoci4gniEd i blEd6w. Czyelnikowi

monografii habilitacyjnej dra ir|2. cezarego KaZmierowskiego bardzo przydalby sig spis

symboli oraz slownik stosowanych skr6t6w. Brakuje te2 pelniejszego opisu wlasnej aparatury

badawczej, kt6ra prawdopodobnie zasluguje na opatentowanie. Ponadto potrzebnym

uzupelnieniem charakterystyki zbioru danych Bazacek powinna by6 mapka z lokalizacj4

miej sc poboru pr6bek gleb zar6wno do badan wlasnych oraz innych autor6w. Przydatna

bylaby takze mapka z lokalizacjq miejsc poboru pr6bek do kontrolnych zbior6w danych, cho6

nie wiadomo, czy takie informacje udostgpniajq bazy UNSoDA i ESBN. Na rycinach 36 oraz

38 nie zawsze zachowano jednolit4 skalg zmiennych zaleimych, przez co zro2nicowanie blgdu

standardowego estymacji jest trudniej widoczne. Powyzsze uwagi krytyczne rnajq znaczenie

drugoplanowe i nie wlywaj4 na wysokq ocenq monografli habilitacyjnej.

Ocena istotnej aktywno5ci naukowej

Dorobek naukowy

Dr inl. Cezary Kazmierowski mo2e wykaza6 sig znacz4cym dorobkiem naukowym

w zakresie gleboznawstwa i teledetekcji gleb. opublikowal 15 oryginalnych plac

w czasopismach indeksowanych w Joumal citation Reports. wszystkie prace s4 zespolowe

takle z udzialem wspolautor6w zagranicznych. Lista czasopism, w kt6rych publikowal

Habilitant j est imponuj4ca:

e Science ofthe Joumal Total Environment (200 pkt.) - 1 publikacja

o IEEE Joumal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

(140 pkt.) - 5 publikacji,

r Soil & Tillage Research (1a0 pkt.) - I publikacja



o Catena (140 pkt.) - 1 publikacja

o Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (100 pkt.) - 2 publikacje

o Journal of Applied Meteorology and Climatology (100 pkt.) - I publikacja

o Advances in Space Research (70 pkt.) - I publikacja

o International Journal of Remote Sensing (70 pkt.) - 1 publikacja

o Journal of Elementology (a0 pkt.) - 1 publikacja

o Remote Sensing (a0 pkt.) - I publikacja.

Prace Habilitanta s4 cytowane w obiegu migdzynarodowym. W bazie Web of Sciences

wykazanych jest 56 cytowan, & w bazie Scopus 64. Obie bazy wykazuje index Hirscha 6,

kt6ry z pewnoSci4 bgdzie r6sl.

Dr ina. Cezary Kazmierowski opublikowal ponadto 15 prac wczasopismach

zagranicznych i krajowych nie uwzglgdnianych w bazie JCR. Habilitant jest wsp6lautorem

9 rozdzial6w w monografiach anglojgzycznych oraz wspolautorem 4 rozdzial6w

w monografiach polskoj Ezycznych. AktywnoSd naukowa Habilitanta znajduje sw6j wyraz

takae poprzez udzial w migdzynarodowych i krajowych konferencjach (18 referat6w i 20

poster6w).

Zasadniczy nurt zainteresowari naukowych dra fu2. Cezarego KaZmierowskiego

skupia sig wok6l problematyki wlaSciwoSci hydraulicznych gleb Nizu Polskiego. Habilitant

podejmuje takce szereg innych problem6w badawczych takich jak:

. Chemizm w6d gruntowych i erozjagleb w ukladach katenalnych;

. Degradacja intensywnie uZytkowanych gleb uprawnych;

. Wykorzystanie wielokanalowych zobrazowah satelitarnych w badaniach

gleboznawczych;

o Zastosowania hiperspektralnych danych odbiciowych do ilo6ciowej oceny

charakterystyk glebowych;

. Wplyw szorstkoSci gleb na ich zdolnofui odbijania promieniowania widzialnego

i podczerwonego, przebieg dobowych zmian albeda oraz bilans promieniowania

kr6tkofalowego;

r Czynniki warunkujQce rozw6j zieleni na haldach pokopalnianych.

Dorobek naukowy dra fuit. Cezarego Ka2mierowskiego w pelni odpowiada, a nawet

przeYsaczawymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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Dzialalno5d dydaktyczna i organizacyjna

Habilitant prowadzi mocno rozbudowan4 dzialalno5d dydaktyczn% co jest

charakterystyczne dla dyscyplin z zakesu nauk o Ziemi. Geografi4 geologia i pokrcwne

kierunki studi6w s4 oblegane przez student6w, prToz co dydaktyka zabiera zoacz4c4 cz93A

czasu pracownikom naukowo-dydaktycznym. W latach 1900 - 2005 pracujqc na Akademii

Rolniczej w Poznaniu dr iniz. Cezary Kaimierowski prowadzil zalgcia z przedmiot6w

,,Hydrogeologia z podstawami geologii", ,,Glebomawstwo i torfoznawstwo", ,,Ochrona

i ksztahowanie zasob6w glebowych" oraz ,,Torfomawstwo" dla student6w Wydzialu

Melioracji i In2ynierii srodowiska oraz wydziatu Rolniczego. Natomiast od roku 2005,

pracuj4c na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, dr in1. Cezary

KaZmierowski prowadzi wyklady i iwiczenia z przedmiot6w ,,ochrona gleb i powierzchni

ziemi", ,,Gleboznawstwo i geografia gleb", ,,Gleboznawstwo", ,,Geologia, geomorfologia

i gleboznawstwo", ,,Geologia czwartorzgdu i gleboznawstwo". Ponadto Habilitant prowadzi

zajqcia laboratoryjne oraz seminaria magisterskie.

Na pohzeby badan naukowych i procesu dydaktycmego dr in:2. Cezary Kaimierowski

zaprojektowal i zrealizowal laboratorium gleboznawcze na WNGiG UAM. Dla uzupelnienia

w)?osarzenia laboratorium Habilitant skonstruowal i wykonal szereg prototyp6w aparatury

takich jak: trzyplltowe komory ciSnieniowe do oznaczefi wilgotnosci gleb, aparaturq do

pomiar6w wspotczynnika filhacji w pr6bkach NNS metod4 stalo- i zmienno-gradientow4,

infiltrometr podciSnieniowy do pomiaru wsp6lczynnika filtracji w stanie bliskim pelnego

nasycenia. Lista aparat6w udoskonalonych pnez Habilitantajest znacmie dfuZsza. Niekt6re

z wymienionych aparat6w sq autorskimi prototypami i szkod4 ze Habilitant nie zadbal o ich

opatentowanie.

W zakresie dzialalno6ci organizacyjnej dr itz. Cezary Kalmierowski

wspolorganizowal 2 konferencje migdzynarodowe i 4 kajowe. Jest uczestnikiem

2 konsorcj6w migdzlmarodowych i 1 krajowego. Jest czlonkiem migdzynarodowego

i krajowego towarzystwa naukowego, wykonal 8 recenzji dla czasopism z listy .ICR.

Anga:zuje sig w prace organizacyjne podejmowane na WNGiG UAM. Dr illra' Cezary

Ka:Zmierowski jest aktywny w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe.

Przygotowal 21 wniosk6w o $anty migdzynarodowe i krajowe, z ktorych l0 uzyskalo

hnansowanie.

Mo2na stwierdzi6, 2e dzialalnosi dydaktycma i organizacyjna Habilitanta mocno

przekracza swoim zakresem obowiqzki adiunkta i w pehri predestynuje Kandydata do

samodzielnoSci w zakesie prowadzenia procesu dydaktycznego.
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Wniosek koricoty

Dr inZ. Cezary Krimierowski przedstawil monografig habilitacyjn4, kt6ra

stanowi oryginalne ronvi4zanie problemu naukowego. W pracy tej wykazal sig

znajomoSciq rozleglej literatury ora,z. wiedzq teoretyczne i umiejgtno5ciami

praktycznymi w zakresie gleboznawstwa, hydrogeologii, a takie szeroko rozumianej

hydrotogii. Wykazal sig umiejgtno5ciq samodzielnego prowadzenia badari naukowych.

Publikowal wyniki swoich badai w renomowanych czasopismach o zasiggu

migdrynarodorvym oraz w wielu czasopismach krajowych. Wyniki Jego badaft s4

cytowane w obiegu migdzynarodowym. Wsp6lpracowal z wieloma oSrodkami

naukowymi polskimi i zagranicznymi. Uczestniczyl w wielu badaniach zespolowych

i wykazal sig umiejgtnoSci4 wsp6ldzialania w duiych zespolach badawcrych. Wnioskujg'

aby monografig habilitacyjn4 dra ini. Cezarego Kaimierowskiego skierowad do

wyrriZnienia.

Stwierdzam, 2e zarfwno przedstawiona do oceny monografia habilitacyjna, jak

i dorobek naukowy dra ini. Cezarego Kaimierowskiego spelniajq wymagania stawiane

rozprawom habilitacyjnym w rozumieniu ,Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki" z dnia 14 marca 2003 (Dz. U. Nr 65' poz. 595 ze

zmianami Dz. u. Nr 164, po2.1365). Wnioskujg zatem o dopuszczenie dra inL. Cezarego

Kaimierowskiego do dalsrych etaprlw przewodu habilitacyjnego w dziedzinie Nauk

o Ziemie, w dyscyplinie Geografia.
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