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Sporz4dzenie recenzji dorobku habilitacyjnego
podstawie decyzji Centralnej Komisji

dr Marka

do Sprawa Stopni

i

Ewertowskiego wykonano na
Tytul6w z dnia 7 listopada 2019 r.,

powoluj4cej sklad Komisji do przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego na zam6wienie podpisane
przez Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (pismo z dnia 04J22019 r.).
Podstaw4 do wykonania przedstawionej poni2ej oceny byly materialy dostarczone przez Sekretarza

Komisji, zawierajqce dokumentacjg przygotowan4 w wersji elektronicznej przez kandydata w tym:
- wniosek dr Marka Ewertowskiego do Centralnej Komisji do Sprawa Stopni i Tytul6w z dnia
29 kwietnia 2019 r. o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego

w dziedzinie Nauk

o Ziemi w dyscyplinie geografia;

- Zalqcznik 2a

-

autoreferat w jgzyku polskim (skan

z

podpisem);

- Zalqcznik 2b - autoreferat w jgzyku angielskim (skan

-

-

Zal1cznik 3

z

podpisem);

-

wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osi4gnigciach
dydaktycmych, wspolpracy naukowej ipopularyzacji narki (skan z podpisem);
Zal4cznik 4 - zestaw publikacji stanowi4cych osi4gniecie naukowe (5 publikacji wraz
zalqcznikani);

- Zalqcznik

5

-

o:iwiadczenia wsp6lautor6w;

- Zalqcznik 6a - po6wiadczona kopia dyplomu doktorskiego (wer.y2 PZ);
- Zalqcznik 6b - po(wiadczona kopia dyplomu doktorskiego (wersTa ENG).

Na podstawie analizy

przekazanych material6w jednoznacznie stwierdzam, 2e dorobek

naukowy Habilitanta mieSci sig w dziedzinie Nauk o Ziemi, dyscyplina geografia.

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sauki (Dz. U.22017 r. poz. 1789 w zwiqzku z arl.l79
ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo o szkolnictwie Wy2szym
Podstawa prawna: Ustawa

z

i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669).

t-

Sylwetka naukowa Habilitanta
Dr Marek Ewertowski ukoriczyl studia na kierunku geografia na Wydzial Nauk Geograficznych

i Geologicznych uniwersltetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2004 r. w 2009 roku obronil
dysertacjg doktorsk4 pl. ,,Wykztalcenie litofacjalne i morfologiczne wsp6lczesnych i vistulianskich
wal6w lodowo-morenowych na wybranych obszarach Spitsbergenu i lYielkopolskf', kt6nej promotorem
byl dr hab. Leszek Kasprzak, prof. UAM. Po doktoracie zostal zatrudniony na stanowisku adiunkta na
Wydziale Nauk Geograficznych iGeologicznych UAM. Byl r6wnie2 zatrudniony na czas okre6lony w
jednostkach zagranicznych: 2013-2015
Research Fellow, Department of Geography, Durham

-

University, Wielka Brytania i 2011-2013 - Visiting Researcher, Department of Geography, Durham
University, Wielka Brytania. Od samego pocz4tku swojej kariery naukowej dr Marek Ewertowski
zajmowal sig gl6wnie problematyk4 glacjalnq, peryglacjaln4 i paraglacjaln4 w r62nych aspektach,
prowadz4c badania na obszarze Polski, Spitsbergenu i Islandii.
Ocena osi4gniecia naukowego
Osi4gnigcie naukowe dr Marek Ewertowski, stanowi cykl pigciu powi4zanych tematycznie prac

naukowych

[Al-A5], opublikowanych w

czasopismach znajduj4cych sig w Journal Citation Report

(JCR), spigtych wsp6lnym tytulem:
,,Geomorfologia wsp6lczesnych sttef marginalnych i jej przeksztabenia po zakortczeniu malej epoki
Iodowej na przyhladzie lodowcriw irodkowego Spitsbergenu".
Sq

to:

[A1f Ewertowski M,2014. Recent transformations in the high-Arctic glacier landsystem, Ragnarbreen,
Svalbard. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 96 265-285. DOI:
10.111I lgeoa.l2049

[A2f Ewertowski MW, Tomczyk AM, 2015. Quantification of the ice-cored moraines, short-term
dynamics in the high-Arctic glaciers Ebbabreen and Ragnarbreen, Petuniabukta, Svalbard.
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[A4f Ewertowski MW, Tomczyk AM, Evans DJA, Roberts DH, Ewertowski W, 2019a. Operotional
framework for rapid, very-high resolution mapping of glacial geomorphologt using low-cost
Unmanned Aerial Vehicles and Structure-from-Motion approach. Remote Sensing I l(l), 65. DOI:
10.3390hs11010065

[A5l Ewertowski, MW, Evans, DJA, Roberts, DH, Tomczyk AM, Pleskot K, Ewertowski W,2019b.
Quantification of historical landscape change on the foreland of a receding polythermal glacier,
Horbyebreen, Svalbard. Geomorphology, 325:50-54. DOI

-2-

l0.l 016/j.geomorph.20l 8.09.027

Przedmiotem badaf Dr Marka Ewertowskiego byty wsp6lczesne stref., marginalne, rozumiane
jako teren polo2ony migdzy czolem danego lodowca, a zewngtrzn4 granic4 moren wyznaczaj4cych jego
maksymalny zasigg z okresu malej epoki lodowej (MEL). Gl6wnym celem badawczym cyklu prac,
zaprezentowanegojako osi4gnigcie naukowe, byla kwantyfikacja i scharakleryzowanie wsp6lczesnej

(po zakoriczeniu MEL) dynamiki rzeiby terenu stref marginalnych xybranych lodowc6w na
podstawie danych teledetekcyjnych i obserwacji terenowych. Transformacja analizowanych stref
marginalnych to jeden z przyklad6w tzw. paraglacjalnej odpowiedzi krajobrazu na recesjg lodowc6w.
Okres paraglacjalny jest zwi4zany z przejiciem od warunk6w glacjalnych do nie-glacjalnych
icharakteryzuje sig wzmoZonq intensywnoSci4 proces6w geomorfologicznych, takich jak: procesy
splywowe, osuwanie, obrywanie i odpadanie materialu skalnego, powodzie mviqzane z gwahownym
drenaZem jezior (pro)glacj alnych. Z tego wzglgdu Habilitant wskazal dwa gl6wne przejawy
oddziatywania wzrostu intensywno6ci proces6w geomorfologicznych zwipanych z okresem
paraglacjalnym: (l) bezpo6redni wplyw na ludnoSi zamieszkal4 w pobliZu obszar6w zlodowaconych z
uwagi na wzrost czgstotliwo6ci proces6w o charakterze geo-zagrolei, (2) po6redni wplyw na tereny
polo2one w dolnych partiach dolin ze wzglgdu na wzrost dostawy osad6w do system6w rzecznych i
dalej do ocean6w.
Na kanwie zalo2eri gl6wnych Dr Marek Ewertowski sformulowal nastgpuj4ce pytania badawcze:

) W jaki spos6b moZna skwantyfikowai transformacje rzeiby terenu w strefach marginalnych? (2)
Czy strefu marginalne lodowc6w Spitsbergenu znajduj4 sig w r6wnowadze z obecnymi warunkami
Srodowiskowymi? (3) Jak szybko dochodzi do przeksaalcefi rzeLby terenu w strefach marginalnych?
Czy przemiany te zachodz4 w spos6b jednolity w obrgbie calego przedpola, czy teZ moana wyr62ni6
strefu mniej i bardziej dynamiczne? (4) Cza pnemiany rzeZby terenu w strefach marginalnych
(I

uwarunkowane s4 przede wszystkim globalnymi zmianami klimatu, czy teL zalezq r6wnieL od lokalnych

czynnik6w Srodowiskowych?

Aby odpowiedzie6 na postawione pytania Habilitant przygotowal izrealizowalem m.in. projekt
badawczy pt. ,,Rekonstrukcja procesdw geomorfologicznych w irodowiskach glacjalnych po
zakoficzeniu "Malej Epoki Lodowej" - sedymentologiczny i morfologiczny zapis reakcji systemilt,
glacjawch nd zmiany Srodowiska przyrodniczego" (201 l /01/D/ST10106494, 2011-2017; Narodowe
Centrum Nauki; charakter udzialu: kierownik; badawczy), kt6ry byl realizowany

w Srodkowej

wyspy Spitsbergen w otoczeniu Petuniabukta. Prace badawcze prowadzone byty

w

czg5ci

strefach

marginalnych czterech lodowc6w, reprezentuj4cych odmienn4 charakterystykg (lodowce dolinne,
lodowce wypustowe kofczqce sig na l4dzie, lodowce uchodz4ce do morza): Nordenski0ldbreen,
Ebbabreen, Ragnarbreen i Horbyebreen. Wynikiem przeprowadzonych badari byla seria powi4zanych
tematycznie artykul6w

[Al-A5], kt6re dostarczy]y informacji

na temat geomorfologii na przedpolach

politermalnych lodowc6w Svalbardu orazjej zmianach w skali czasowej dekad, lat itygodni. Cykl prac
Habilitanta wpisuje sig w ten ostatni nurt, prezentuj4c wyniki obserwacji prowadzonych w strefach
marginalnych lodowc6w Srodkowego Spitsbergenu, przy wykorzystaniu interdyscyplinamego aparatu
badawczego.

Cele szczeg6lowe wyznaczone pruez dt Marka Ewertowskiego, wraz z odniesieniem do
konkretnych publikacji, w kt6rych zostaly poruszone, to:

(l)

opracowanie metodyki kartowania geomorlologii stref marginalnych
w r62nych skalach przestrzennych i czasowych

-3-

- Artyku[ f-5;

i

kwantyfikacji

jej

zmian

(2) kartowanie geomorfologiczne ikwantyfikacja kr6tkookresowej (rocznej i sezonowej) dynamiki
rzeLby terenu w skali pojedynczych form lub zespol6w form - Artykuly 2,3 i 4;
(3) kartowanie geomorfologiczne ikwantyfikacja zmian krajobrazu w skali dziesigcioleci dla calych
stref marginalnych

Artykuty l, 3 i 5;

-

(4) okre5lenie prawidtowoSci transformacji rzeLby terenu oraz opracowanie konceptualnego modelu
paraglacjalnej adaptacj i krajobrazu w strefach marginalnych badanych lodowc6w - Artykuly 1,

2i5.

Om6wienie celu I (odniesienie w artvkulach: 1-5)

Dla osiqgnigcia zalo2efi naukowych Dr Marek Ewertowski duZy nacisk polozyl
przygotowanie warsztatu badawczego. Dlatego opracowal

na

on sp6jn4 metodykg kartowania stref

marginalnych, kt6ra l4czyla interpretacjg danych teledetekcyjnych z r62nych 2r6del (archiwalne zdjgcia
lotnicze, obrazy satelitame o wysokiej rozdzielczo6ci, dane uzyskane z wykorzystaniem bezzalogowych
statk6w powietrznych

- UAV) z terenowymi

badaniami geomorfologicznymi. Takie podejScie, zdaniem

Habilitanta, bylo konieczne, aby zapewni6 odpowiedni kontekst przestrzenny do badania geomorfologii

i dynamiki r62nych lodowc6w. Zastosowano je we wszystkich publikacjach, stanowi4cych niniejsze
osi4gnigcie naukowe. Znajqc realia pracy w obszarach polarnych oraz wymagania dotyczece
znajomoSci odpowiednich procedur i pracochlonno5ci tg cze66 opracowania oceniam bardzo
wysoko. Wykonane i zaprezentowane w publikacja opracowania kartograficzne (GIS) i graficzne

ntlei:y

ruznat. za wzorcowe

dla tego typu opracowari.

Om6wienie celu 2 (odniesienie w artykulach: 2. 3 i 4)
W tej czgSci Dr Marek Ewertowski przedstawil szczeg6lowq charakterystykg geomorfologicznq

wybranych element6w stref marginalnych migdzy innymi dla moreny 2lobkowej (fluted moraine) na
przedpolu Nordenski6ldbreen oraz dla sieci grzbiet6w o geometrycznym przebiegu (geonetrical ridge

networks) na przedpolu Horbyebreen. Dokonal ich klasyfikacji wyr62niaj4c dwa typy, r62ni4ce sig
parametrami geometrycznymi oraz odmiennq genez4. WaZnym osi4gnigciem Habilitanta bylo jednak
okre6lenie kr6tkookresowej dynamiki
marginalnych Ebbabreen

i

w skali pojedynczych form, kt6r4 przeprowadzono dla stref

Ragnarbreen. Szczeg6lowe pomiary geodezyjne wykonano dla siedmiu

powierzchni badawczych reprezentujqcych zar6wno obszary aktywnie przekszlalcane przez
zr6inicowany wachlarz proces6w, w tym splywy gruzowe, odpadanie i osypywanie materialu,
wycoffwanie klif6w lodowych (ang. backwasting), jak i powierzchnie ulegajqce transformacjijedynie
na skutek wlapiania wewngtrznych trzon6w lodowych (ang. downwasting).

Dzijki temu Dr Marek

Ewertowski wykazal ujemny bilans objgto6ci zarejestrowany dla wszystkich stanowisk

-

topnienie

rdzeni lodowych i usuwanie materialu z badanych stanowisk zdecydowanie przewa2alo nad depozycjq
osad6w. W pracy wykazano r6wnie2, iLe intensywnoS6 degradacji wal6w lodowo-morenowych byla

nier6wnomiemie rozloiona zar6wno w czasie, jak i przeshzeni.

Na podkre6lenie zasfugujg wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych. Dziqki temu
Habilitant (i zespol) wykazali, 2e kr6tkookresowa dynamika zmian rzeLby terenu wal6w lodowomorenowych w miejscach, kt6re byty akrywnie przeksztalcane przez procesy geomorfologiczne byla
znaczna, a obniZenie wysokoSci osiEgnglo wartoSci dochodz4ce do 1,8 m/rok. Zdecydowanie mniejszej

przeksztalcenia (od 0,0 do -0,3 m/rok) zarejestrowano dla obszar6w, kt6rych transformacje wynikaly

jedynie z wytapiania zakrytych trzon6w lodowych. Jednocze5nie Dr Marek Ewertowski
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(i

zesp6l)

wykazaliz;naczne zr62nicowanie dynamiki zmian w przestrzeni i w czasie, a wigkszoS6 z analizowanych
stanowisk aktywn a byla tylko przez stosunkowo kr6tkie okresy. Ponadto stwierdzili, 2e dynamika tych

form terenujest zale2na nie tylko od globalnych czy regionalnych zmian klimatu, ale przede wszystkim

od lokalnych czynnik6w takich jak topografia, czy aktywno66 w6d rodopowych. Po

analizg

uryskanych rezultat6w tg cze66 opracowania oceniam bardzo wysoko.
Om6wienie celu 3 (odniesienie w artvkulach

l.

3 i 5)

Dr Marek Ewertowski wykorzystuj4c utworzony schemat postQpowania badawczego (Cel 1)
wykonal kartowanie geomorfologiczne analizowanych stref marginalnych. Jednym z wymiemych
efekt6w tej czg5ci prac bylo opracowanie i opublikowanie map geomorfologii glacjalnej dla przedp6l
Nordenskidldbreen i Horbyebreen. Zebrane materialy oraz opracowane mapy pozwolily Habilitantowi
na opis gl6wnych wla6ciwoSci badanych system6w glacjalnych oraz interpretacjg ich dynamiki
i najwaZniejszych proces6w ksztaltuj4cych rzeLbg

w skali calych stref marginalnych. Umo2liwilo

r6wnie2 na wyr62nienie streforvo6ci terenu reprezentujqcej zr62nicowanie wyksztalcenia form
polodowcowych na skutek dzialalno6ci lodowc6w politermalnych: (l) moreny i waly lodowomorenowe obecne w zewngtrznych czgSciach system6w glacjalnych (zwi4zane z zimn4, przymarznigt4

do podlo2a czg6ciq lodowca politermalnego) oraz (2) denne moreny zlobkowe w wewngtrznych
obszarach stref marginalnych (reprezentuj4ce wewngtrznA, ciepl4, nieprzymarznigt4 do podloZa strefg

lodowca politermalnego). Na podkre6lenie zasluguje szczegolowoSd i wysoka jako6i wykonania
kartowania przedpoli Nordenskiijldbreen i Horbyebreen, bez w4tpienia dowodzi to na znakomite
opanowanie warsztatu metodycmego przez Habilitanta. Nastgpnym elementem realizowanym
w ramach celu 3 bylo okre6lenie dynamika zmian objgtoSci w skali dziesigcioleci (dla Ragnarbreen
iHorbyebreen) oraz ewolucji rze2by terenu w strefie marginalnej dla Horbyebreen. Po analizg
uzyskanych rezultattiw tg cze56 opracowania oceniam bardzo wysoko.
Om6wienie celu 4 (odniesienie w artvkulach: 1. 2 i 5)

Jest moim zdaniem najistotniejsza cze56 opracowania. Uzyskane przez Dr Marka
Ewertowskiego wyniki analiz geomorfologicznych przeprowadzonych w strefach marginalnych
badanych lodowc6w (Horbyebreen, Ebbabreen, Ragnarbreen i Nordenskirildbreen) znakomicie ilustrui4

transformacje zachodz1ce na przedpolach lodowc6w subpolamych po zakofczeniu MEL. Habilitant
wykorzystuj4c r62ne typy jednostek powierzchniowych jako wskainiki dla dominuj4cych proces6w
geomorfologicznych, rozpoznal cztery gl6wne grup proces6w ksztaltuj4cych strefu marginalne:
bezpoSrednio zwiqzane

z

(l)

dzialalnoiciq, lodowca; (2) fluwioglacjalne; (3) limnoglacjalne; (4) ruchy

masowe; wyr62niono tak2e tereny, kt6re byly stabilne. PodkreSlil on r6wnieZ, Ze analiza
czasoprzestrzenna wskazuje na wyraLny spadek znaczenia proces6w bezpo5rednio zwi4zanych
z aktywno5ci4 lodowca, na rzecz proces6w zwi4zanych z przeksztalceniami (degradacj4) wal6w
lodowo-morenowych oraz aktywno6ci4 proces6w fluwioglacjalnych - co nie jest rzecz4 odkrywczq,
raczej naturaln4 w przypadku ewolucji rzeZby paraglacjalnej.

Wa2nym osi4gnieciem Dr Marak Ewertowskiego bylo opracowanie scenariuszy deglacjacji.
W zale2no6ci od wykszalcenia stref., marginalnej oraz dostawy materialu do strefu czolowej lodowca
wyr6znil on dwa podstawowe typy: (l) deglacjacja obszaru wewngtrznego zwilzanego ze strefq

o cieplej stopie, (2) deglacjacja obszaru zewngtrznego zwi4zanego ze stref4 lodowca
przymarznigt4 do podlo2a. Oba typy zostaly szczeg6lowo opisane i udokumentowane (!)
lodowca
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w pubfikacjach. Habilitant zwr6cil r6wnie2 uwagg na czynniki prryczyniajqce sig do przej5cia ze stanu

tymczasowej stabilizacji do aktywnej degradacj i. Jego zdaniem transformacja badanych stref
marginalnych zachodzi nier6wnomiemie w czasie i przestrzeni. Stosunkowo duze obszary przedp6l
badanych lodowc6w s4 stabilne tub ulegaj4 niewielkim przeksztalceniom, co sugeruje, Ze znajdujq si9
w r6wnowadze z aktualnymi warunkami topograficznymi i klimatycznymi. Z drugiej strony s4
fragmenry strefmarginalnych, kt6re podlegaj4 bardzo intensywnym transformacjom, gl6wnie na skutek
dzialalno6ci proces6w maso*ych oraz fluwioglacjalnych. W przypadku badanych stref marginalnych

Dr Marek

Ewertowski wyr62nilo kilka takich czynnik6w wynikaj4cych

z:

dostgpno6ci w6d

roztopowych oraz nachylenia stoku. Wykazano r6wnie2, 2e zmiany topograficzne i ilo56 dostgpnej wody

zwykle powi4zane ze sob4. Wzrost iloSci wody w obrgbie pokrywy osadowej zwigksza masg osad6w,
jednocze6nie powoduj4c zmniejszenie tarcia iw),trzymalo6ci na Scinanie. Je5li warto66 krytyczna
s4

zostanie przekroczona, material podlega procesowi splywania, powoduj4c wzrost nachylenia
iniestabilnoici g6mej czgSci stoku. Material, kt6ry na skutek proces6w masowych dotrze do podn62y
stoku, jest czgsto usuwany przez strumienie, co skutkuje utrat4 podparcia stoku i dalszym rozwojem
obszar6w niestabi lnych.

z najwazniejszych element6w osi4gniQcia habilitacyjnego Dr Marka Ewertowskiego
jest opracowanie modelu paraglacjalnej adaptacji krajobrazu w strefach marginalnych.
Zaptezentowane przez Habilitanta podej6cie merytoryczne ma swoje korzenie w dostgpnej bazie
bibliograficznej. Na tej podstawie oraz dzigki wlasnym obserwacjom geomorfologicznym
zaproponowal on model, w kt6rym wyr62nil: (1) Etap i - Zlodowacenie; (2) Etap 2 - Pocz4tkowa
Jednym

adaptacja topografii; (3) Etap 3

-

Okres przemijania (transience) warunk6w paraglacjalnych.

Dr Marek Ewertowski (i zesp6l) w

analizowanych systemach glacjalnych ,,przemijanie"
jako
paraglacjalnych
warunk6w
interpretowal
r6zne etapy modyfikacji form i osad6w polodowcowych
pruez ruchy masowe

i

procesy fluwioglacjalne

-

a rola opisanych etap6w zmieniala sig w czasie i
przeshzeni. WaZnymi sq r6wnieZ stwierdzenia, Ze strefy o wysokiej aktywno6ci geomorfologicznej

w

jak

krawgdZ lodu wycofowala sig, pozostawiajqc niestabiln4 topografig
(czg5ciowo o charakterze wal6w lodowo-morenowych). Takie niestabilne formy terenu przeksztalcane
byly nastgpnie przez procesy masowe i/lub fluwioglacjalne - w zale2no5ci od stopnia sprzg2enia migdzy
komponentem fluwioglacjalnym a morenowym. Formy terenu mog4 przechowywa6 osad jako

,,migrowaly"

miarg

tymczasowe ,,magazyny" (stabilne w okresie od kilku dni do kilkudziesigciu lat), a ich przejScie ze stanu
stabilnego do stanu aktywnej degradacji zaleZne jest gl6wnie od czynnik6w o charakterze lokalnym.
Po analizg uryskanych rezultat6w tg cze66 opracowania oceniam bardzo wTsoko.

W dalszej czgSci autoreferatu Dr Marek Ewertowski podsumowal swoje osi4gnigcia naukowe.
Opisane powy2ej badania zaprezentowane jako seria piQciu artykul6w powi4zanych temarycznie
(Ewertowski, 2014; Ewertowski iTomczyk,20l5; Ewertowski

Ewertowski

i

in., 2019b)

iin.,2016; Ewertowski i in.,2019b;

i

tworz4cych osiqgnigcie naukowe zatytulowane: ,,Geomorfologia
wsp6lczesnych stref marginalnych i jej przeksztolcenia po zakonczeniu malej epoki lodowej na
przykladzie lodowc6w irodkowego Spitsbergenu, Svalbard' stoi na bardzo wysokim poziomie. Zgodzi|
sig naleZy r6wnieZ ze stwierdzeniem, 2e publikacje te dostarczajq nowych informacji na temat dynamiki

krajobrazu na terenach odslanianych wsp6lczeSnie spod lodu. Wa2ny jest r6wnieZ aspekt metodyczny

-

opracowanie schematu badawczego, kt6ry moZna wykorzysta6

do badania zmian w

strefach

marginalnych r6wnie2 w innych obszarach. Prezentowane osi4gnigcie naukowe jest obecne w nauce
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Swiatowej, czego wyrazem s4 cltowania (w tym przez naukowc6w z o6rodk6w zagranicznych) prac
wchodz4cych w sklad cyklu (WoS: 42, Google Scholar 56 - dane Habilitanta). Za najwa2niejsze wyniki

w

omawianym cyklu prac Dr Marek Ewertowski uwaza: ( I ) opracowanie schematu
postgpowania badawczego umoZliwiajqcego kartowanie i monitorowanie dynamiki rzezby terenu w
strefach marginalnych, (2) opracowanie map geomorfologicznych dla przedp6l Nordenskidldbreen, (3)
uzyskane

opracowanie bardzo szczeg6lowych map geomorfologicznych dla obszar6w kluczowych (4)
kwantyfikacjg kr6tkookesowej (rocznej i tygodniowej) dynamiki wal6w lodowo-morenowych w strefie
marginalnej Ebbabreen i Ragnarbreen, (5) kwantyfikacjg zmian krajobrazu stref marginalnych w skali
dziesigcioleci dla Ragnarbreen iHorbyebreen, (6) kwantyfikacjg zmian planimetrycznych na przedpolu

Horbyebreen, (7) wykazanie, 2e wielko56 przeksztalcenia rzeLby terenu byla bardzo zr62nicowana,
nawet w obrgbie pojedynczych stref marginalnych, co wskazuje, 2e najwa2niejsze czynniki wplywaj4ce
na dynamikg krajobrazu na przedpolach lodowc6w nie sq zwiqzane

zglobalnymi zmianami klimatu, ale
ruczej z lokaln4 charakterystyk4 Srodowiska geograficznego (gl6wnie topografi4 i sieci4 drenaZu), (8)

rozpoznanie powi4zari migdzy re2imem termicznym lodowca a rozwojem wynikowej rze2by terenu w

strefach marginalnych i(9) opracowanie koncepcyjnego modelu transformacji krajobrazu
paraglacialnego skladajqcego sig z trzech gl6wnych etap6w: depozycji materiafu, wstgpnej adaptacji

topografii oraz okresu ,,przemijania" warunk6w paraglacjalnych, kt6re koricz4 sig wyczerpaniem
materialu dostgpnego do redepozycji w strefie marginalnej.
Dr Marek Ewertowski podkre6lil r6wnieZ,2e przedstawione badania nie wyczerpuj4 zakresu
zagadnieri naukowych zwiqzanych z funkcjonowaniem obszar6w proglacjalnych. Z perspektywy
dalszych badari jednym, z gl6wnych problem6w, kt6rym chciatby si9 zaj46, bylaby ocena potencjalu
fosylizacji form terenu zwiy.anych z okreSlonymi typami termicznymi i dynamicznymi lodowc6w. Jego
zadaniem pr6bq rozwiqzania tego problemu bgdzte rozpoczgcie ciqglego monitoringu wybranych
zespc*6w form terenu z zastosowaniem opracowanej metodologii (w szczeg6lnoSci z wykorzystaniem
serii czasowych danych z UAV i kamer interwalowych). Takie badania powinny umo2liwi6 rozpoznanie

i

kwantyfikacjg intens).wno6ci poszczeg6lnych proces6w geomorfologicznych odpowiedzialnych za

transformacj g krajobrazu.

W Swietle zaprezentowanych *ynik6w zwartych w serii pigciu artykul6w powi4zanych
tematycznie i tworz4cych osi4gniqcie naukowe zatytulowane: ,,,Geomorfologia wspdlczesnych stref
marginalnych i jej ptzeksztalce a po zakoiczeniu malej epo*i lodowej na przykladzie lodowctiw

irodkowego Spitsbergenu, Svalbart', stwierdzam z przekonaniem, Ze praca dr Marka
Ewertowskiego to w pelni oryginalne za cz4ce osiegniQcie naukowe w zakresie geomorfologii
glacjalnej, oparte na bogatym materiale dokumentacyjnym i bardzo dobrej znajomo3ci literatury
przedmiotowej oraz na znakomitym warsztacie metodycznym. Wnoszq one do Swiatowej nauki
nowq wiedzg o mechanizmach funkcjonowania systemriw glacjalnych i paraglacjalnych
Spitsbergenu (i nie tylko) w warunkach postgpujqcych zmian klimatycznych. Niew4tpliwie wiele

zagadniefi zostalo po raz pierwszy tak kompleksowo zaprezentowanych, w szczeg6lnosci
w oparciu o kompilacjg wielu metod pozyskiwania i opracowania danych, Sqdzg, ie w spos6b
jednoznaczny naleLy zaliczy(. dr Marka Ewertowskiego do grupy czolowych naukowc6w
pracujecych w obszarach polarnych. Podkre5li6 naleiy takie, i2 osiqgnigte rezultaff sA efektem
uczestnictwa w zespolach badawczych krajorvych i migdzynarodowych, co znacz4co podnosi ich
warto56.
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Ocena istotnej aktywno5ci naukowej i dorobku naukowego

Dorobek naukowy dr Marka Ewertowskiego stanowi logiczn4 i sp6jn4 calo56. Jest
konsekwencj4 Jego kariery zawodowej i zwi4zanego z ni4 sukcesywnego poszerzania zainteresowafi
badawczych w zakresie glacjologii i geomorfologii glacjalnej. Jego zainteresowania badawcze przed
uzyskaniu stopnia doktora koncentrowaly sig gl6wnie na:

(l)

geomorfologii

i

sedymentologii form

polodowcowych i (2) zastosowaniu GIS w geomorfologii, planowaniu przestrzennym i badaniach nad

wplywem czlowieka na Srodowisko. Habilitant wykazal 17 publikacji z tego okresu. Natomiast po
uzyskaniu stopnia doktora w 2009 roku i zatrudnieniu na stanowisku adiunkta Jego zainteresowania
badawcze -_ niezaleZnie od tych zaprezentowanych w osiqgniQciu habilitacyjnym

-

koncentrowaly si9

na: (l) interakcji l4dol6d-zmarzlina w Srodkowo-zachodniej Polsce, (2) geomorfologii glacjalnej
lodowc6w islandzkich, (3) wptywie czlowieka na krajobraz g6rski i(4) innych badania
geomorfologiczne na obszarach polarnych i g6rskich.

Na podkreslenie zasluguje fakt, ze dziQki doswiadczeniu w zakresie kartowania, teledetekcji
iGIS dr Marek Ewertowski zostal zaproszony do pracy w bardzo duzym migdzynarodowym zespole
(18 naukowc6w z l6 instyucj i badawczych z siedmiu r62nych kraj6w), kt6rych celem bylo opracowanie

wltycznych do kratowania geomorfologii glacjalnej. Wyniki tych prac zostaly opublikowane
w czasopiSmie Earth-Science Revrews (Chandler i in., 2018) i prezentuj4 schemat postgpowania
badawczego io96lne zalecenia ilustruj4ce,,najlepsze praktyki" na potrzeby przyszlych badafi.
Zgodnie z danymi zawartymi w autoreferacie na dorobek naukowych Dr Marka Ewertowskiego
sklada si9 24 oryginalne

wchodz4cych

I

w

publikacji w czasopismach znajduj4cych sig na liScie JCR (bez artykul6w

sklad osi4gnigcia naukowego). WSr6d wymienionych prac Habilitant opublikowal

w spolkach autorskich: 2 - jako pierwszy autor i 21 - jako wsp6lautor. Og6lem
dr Marek Ewertowski opublikowal 9 prac w innych czasopismach polskich i krajowych (w wykazie
publikacji nie podano IF tych czasopism) or{tz uczestniczyl w opracowaniu 17 rozdzial6w
w monografiach. Z uwzglgdnieniem artykul6w wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego
sumarycznie: Impact Factor (IF) wyni6sl 82,217, cyowane byly 194 razy (Web of Science),231
(Scopus),383 (Google Scholar) oraz Indeks Hirscha wyni6sl ll (Web of Science), ll (Scopus), 13
(Google Scholar) (dane Habilitanta z dnia 29.04.2019).
Wszystkie wyszczeg6lnione artykuty naukowe, indywidualne iwspolautorskie Swiadcz4
zjednej strony o umiejgtno6ci wsp6lpracy iwl4czaniu sig w prace zespol6w badawczych, jak r6wnie2
o zdolnoSci do samodzielnego inicjowania i rozwiqzywania problem6w naukowych. Prace naukowe
napisane przez Habilitanta wnosz4 istotny wklad w postgp wiedzy nad funkcjonowaniem system6w
glacjalnych i paraglacjalnych. Przede wszystkim na szczeg6lnq uwagg zasluguje ich warto56
mery.toryczna, za kt6r4 otrzymal migdzy innymi: Stypendium dla wybitnych mlodych naukowcow
przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (2015-2018), nagrodg zespolow4 I stopnia
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osi4gnigcia organizacyjne (201l),
Nagrodg Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych za osi4gnigcia organizacyjne
(2011) oraz nagrodg indywidualn4 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
samodzielnie oraz

osi4gnigcia badawcze (20 I 8).

Podsumowuj4c naleiy stwierdzi6, ie caloksztalt dorobku naukowego dr Marka
Ewertowskiego jest znaczQcy i w pelni spelnia wymagania formalne stawiane kandydatom do
stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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Ocena dorobku organizacyjnego i dydaktycznego

Dr Marek Ewertowski brat udzial w realizacji 7 projekt6w naukowych w rym w 2 w charakterze

kierownika. Uzyskane bardzo bogate wyniki badawcze, om6wione w autoreferacie zostaly
zaprezentowane na konferencjach naukowych. Habilitant wyglosil 19 referaty na konferencjach
i seminariach w tym na l3 migdzynarodowych (w tym EGU, GGU, INQUA). Niestety nie podano liczby
referat6w prezentowanych przez innych autor6w w kt6rych wsp6luczestniczyl. Dr. Marek Ewertowski

w

prezentacji $?nik6w w postaci poster6w: 19 w tym 17 na
konferencjach migdzynarodowych - r6wnie2 tutaj jest brak liczby poster6w prezentowanych przez

aktywnie uczestniczyl r6wnie2

w

kt6rych wspoluczestniczyl. Habilitant aktywnie uczestniczyl w organizacji
3 konferencji migdzynarodowych (EGU - 2019, INQUA - 2019, PaleoArc - 20\9) oraz 2 konferencji
innych autor6w,

(warsztat6w) krajowych (Zjazd Geomorfolog6w Polskich

-

2011, Warsztaty Sedymentologiczne

-

2007).

Dr Marek Ewertowski nalezy do grona niezwykle akq.wnych os6b,

angazuj4cych sig

w dzialalnoS6 organizacyjn4 na rzecz nauki poprzez udzial zespolach eksperckich

i

recenzenckich.

Bierze migdzy innymi udzial radzie naukowej czasopisma Open Geosciences (od 2009 roku do dziS,
wydawca: De Grueter, IF20l7 0.696; charakter udzialu: redaktor z uprawnieniami do decydowaniu
o podejmowaniu prac do druku

-

redaktor w zakresie geomorfologii). Habilitant uczestniczyl w latach

2013 i 2014 w pracach zespolu ekspert6w NCS (panel ST10b) do sprawa oceny wniosk6w w konkursach

I projekt zagraniczny (Ministry ofEducation, Youth and Sport, Czech
Republik - 2014). Byl recenzentem 14 artykul6w dla czasopism w tym l0 z listy JCR. Wykonal
7 ekspertyz lub innych opracowari na zam6wienie. Jest r6wnie2 czlonkiem migdzynarodowych
i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych: UK Quatemary Research Association (od
2011, czlonek), Stowarzyszenie Geomorfolog6w Polskich (od 2007, czlonek), PAGES (czlonek)
Sonata i Preludium. Recenzowal

i APECS (czlonek).

Niew4tpliwie Dr Marek Ewertowski ma duZe i wieloletnie do5wiadczenie w pracy
dydaktycznej. Nabylje odbywaj4c migdzy innymi st le z.agtaniczne szczeg6lnie w Durham University
(Wielka Brytania): (l) 20ll-2013, staz podoktorski - visiting researcher, (2\ 2013-2015, sttz

- research fellow i (3) 2015, staz podoktorski - visiting researcher. Habilitant od 2009 roku
jako
pracuje
adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, a jego
obci4Zenie dydaktyczne wynosilo Srednio 350 godzin/rok. Prowadzil nastgpujqce zajgcia dydaktyczne:
podoktorski

(l)

laboratoria komputerowe i wyklady z przedmiot6w: Geomorfometria, Geomorfologia, Modelowanie

geozagro2efi, Monitoring lotniczy

i satelitamy; (2) wyklady z przedmiot6w: Drony w Geoinformacji,

Drony w sytuacjach kryzysowych, Podstawy izastosowania dron6w w fotografii, Teleprzetwarzanie w
czasie podejmowania decyzji; (3) laboratoria komputerowe z przedmiot6w: Analiza geoinformacyjna.

Cyfrowe przetwarzanie obraz6w, Fotogrametria cyfrowa, Geoinformacja, Grafika komputerowa,
Systemy informacji geograficznej, Technologie geoinformacyjne, Technologie skaningowe; (4)
iwiczenia: Architektura system6w informatycznych, Geomorfologia stosowana, lnformatyka, Jgzyk
angielski specjalnoSciowy; (5) zajgcia terenowe: Cwiczenia terenowe z geomatyki; (6) zajgcia wjqzyku
angielskim dla student6w zagranicznych'. Environmental GIS, Ecosystem Services Mapping and
Modelling, GIS: field-data collection, GIS for Geoscientists, Remote sensing for spatio-temporal
monitoring;
Dr Marek Ewertowski byl r6wnie2 promotorem prac in2ynierskich na kierunku Geoinformacja,
wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych, uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

-
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wypromowanych 30 os6b oraz promotorem prac magisterskich na kierunku Geoinformacja, Wydzial

Nauk Geograficznych

i

Geologicznych, Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

-

wypromowane2 osoby.

Na podkre6lenie zasluguje r6wnie2 udzial dr Marka Ewertowskiego w ekspedycjach naukowobadawczych miedzy innymi na: Spitsbergen, lslandig, Grenlandig oraz do Kolumbii i Peru.

Wnioski koricowe
Przedstawiona ocena osiqgnigcia naukowego

Dr Marka

Ewertowskiego

-

serii pigciu

artykul6w powiqzanych tematycznie i zatytulowanych:. ,,Geomotfologia wspdlczesnych stef
marginalnych i jej przeksztalcenia po zakoiczenia malej epoki lodowej na przykladzie lodowcdw
irodkowego Spitsbergenu, Svalbart' - upowa2nia mnie do stwierdzenia, Ze sq w nim zawarte
oryginalne wyniki badari wlasnych, kt6re wnoszq nowe tre5ci do reprezentowanej przez Habilitanta
dyscypliny naukowej. Osi4gnigcie to, wraz z pozostalzm dorobkiem naukowym, stanowi4 niew4tpliwie
znaczqcy wklad

w rozw6j geomorfologii glacjalnej i wiedzy o

systemie paraglacjanym obszar6w

polarnych. Mocn4 sffonA dr Marka Ewertowskiego jest pozyskiwanie Srodk6w na badania naukowe
w postaci grant6w krajowych i migdzynarodowych oraz zaangaLowanie w dzialalno3d sieci naukowych

i

eksperckich. Wysoko r6wnie2 naleZy oceni6 osi4gnigcia organizacyjno-dydaktyczne, w tym
aktywno56 migdzynarodow4. Habilitant jest niew4tpliwie w pelni uksztaltowanym pracownikiem
naukowym z jasno ukierunkowanym profilem badawcrym i wypracowanym wlasnym warsztatem
metodycznym.

ie dr Marek Ewertowski, adiunkl naukowo.dydaktyczny na Wydzial Nauk
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spelnia

Uwa2am,
Geograficznych

okre6lone w aktach prawnych wymogi formalne

i merytoryczne obowiqzujqce w

postQpowaniu

habilitacyjnym. Wnioskujg zatem do Komisji Habilitacyjnej powolanej przez Centralnq Komisjg
do Spraw Stopni i Tytul6w o podjgcie uchwaly popieraj4cej dopuszczenie Go do dalszych etap6w
przewodu habilitacyjnego i nadanie dr Markowi f,wertowskiemu stopnia doktora habilitowanego.

2

dr hab. Piotr Zag6rski
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