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Recenzja w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora

habilitowanego doktorowi Markowi Ewertowskiemu

Uwagi wstepne

Recenzje wykonalem na podstawie dokumentacji do pEeprowadzenia przewodu

habilitacyjnego, przygotowanej przez Kandydata, zlozonej z autoreferatu i

zalqcznik6w, a takze upzedniej (pzed wszczqciem pzewodu) lektury czqsci jego

publikacji oraz obseMacji jego niekt6rych wystqpiei konferencyjnych. Sam bowiem

zajmuje siq badaniem srodowiska przyrodniczego i krajobrazu Spitsbergenu. W

recenzji uwzgledniam wskazania i wytyczne Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i h/tule naukowym (z p6zniejszymi zmianami, Dz. tJ. z 2017 t.

poz. 1789), a lakae Rozpotzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyLszego z dnia

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunkdw pneprowadzania

czynno'ci w ptzewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w

postQpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2014, poz. 1383) oraz artykulu

179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace - Prawo o

szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. z 20'18 r. poz. '1669), kt6ry pozwala na

przeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego, wszczetego w okresie do 30

kwietnia 2019, na zasadach dotychczasowych.

Sylwetka Habilitanta

Dr Marek Ewertowski ukoiczyl studia w 2004 r. uzyskujac Mul magistra geografii na

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza



-2

w Poznaniu. W 2009 r. uzyskal stopiei doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na

tym2e wydziale.

Pracq magisterskq pl. OtTofotomapa jako podstawowa warstwa GIS na

przykladzie Srodkowej cze'ci gminy Slublce wykonal pod kierunkiem Profesora

Jerzego Cierniewskiego, a rozprawe doktorskq pl. Wyksztalcenie litofacjalne i
moiologiczne wsp6lczesnych i vistulianskich wal6w lodowo-morenowych na

wybranych obszarach Spitsbergenu i Wielkopolski - pod kierunkiem Profesora

Leszka Kaspzaka w ramach studi6w doktoranckich.

W 2009 r. podjql prace jako adiunkt na tym samym wydziale UAlVl. W latach

2011-2015 pracowal naukowo na czolowym - w skali Swiatowej - w zakresie

geomorfologii iczwartorzqdu Wydziale Geografii Uniwersytetu Durham, jako najpierw

Visiting Researcher, a potem Research Fel/ow.

Jest wybitnym specjalistq w zakresie geomorfologii oraz fotogrametrii,

teledetekcji i GlS, a takze wyr6zniajqcym sie dydaktykiem.

Ocena dorobku naukowego

Habilitant rozpoczEl prace naukowa w zakresie geografii podczas studi6w

magisterskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu,

uczestniczqc w pracach Studenckiego Kola Naukowego Geograf6w. Pelnil funkcje

wiceprezesa Kota. Jego pierwsze badania i publikacje dotyczyly zagadniei

spo.leczno-geograficznych. W 2004 r. obronil wspomnianq na poczEtku recenzji prace

magisterskq z kartografii-fotogrametrii, a potem zaczEl studia doktoranckie. Podczas

nich prowadzit badania sedymentologiczne form po walach lodowo-morenowych i

'/vlasciwo6ci morfomelrycznych rzezby polodowcowej Niziny Wielkopolskiei, a takze

badania sedymentologiczne i geomorfologiczne w otoczeniu zatoki Petuniabukta na

Spitsbergenie. W 2009 r. obronil wspomnianq wy2ej prace doktorska, w kt6rej

por6wnal wla6ciwo6ci sedymentologiczne i morfologiczne wspolczesnych (na

Spitsbergenie) i vistulianskich (w Wielkopolsce) wal6w lodowo-morenowych.

Podczas studi6w magisterskich i doktoranckich zostat autorem lub wspotautorem

kilkunastu publikacji naukowych.

Po uzyskaniu doktoratu w 2009 r., jako adiunkt na wspomnianym wydziale

UAM, prowadzit badania lqczAce geomorfologie, teledetekcje i GlS, aby okreeli'

ilo'ciowo transformacjQ krajobrazu i zbadai jej przyczyny,w tym badania terenowe w
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Polsce, na Spitsbergenie, lslandii, Grenlandii oraz w Peru i Kolumbii. Byto to mozliwe

dziqki wsp6lpracy z Kolegami z UAM oraz wspomnianym wyzej sta2om naukowym

na Wydziale Geografii Uniwersytetu Durham, gdzie rczpoczEl wspolprace z

Profesorem Davidem Evansem - geomorfologiem glacjalnym o renomie 6wiatowej

oraz innymi wybitnymi uczonymi z tegoz uniwersytetu, a lakj]e z innych insq ucji.

Swoje badania (poza tymi stanowiqcymi opisane nizej gl6wne osiqgniecie naukowe)

dzieli na cztery gl6wne tematy przytoczone in extenso i zarysowane ponizej.

1. lnterakcja lEdol6d-zmarzlina w Srodkowo-zachodniej Polsce.

Badania z tego zakresu byty kontynuacja .iego doktoratu, ale ich metodyka zostala

poszerzona, tzn. obseMacje sedymentologiczne polEczono z analizq GIS i

teledetekcjq. Badania te prowadzil we wsp6lpracy z prof. Leszkiem Kasprzakiem, dr

lzabelq Szuman-Kalitq, dr Aleksandrq Tomczyk (UAM w Poznaiu) i dr Jakubem

Kalitq (Politechnika w Koszalinie). lch wyniki zawarto w cyklu artykulow w

czasopismach JCR, uzupelnionym monografiq i rozdzialami w monografiach w

j?zyku polskim.

NajpieM byly to analizy sedymentologiczne (Ewertowski 2009), kt6re

pozwolily zbada6 cechy wypelnienia szczelinowego kontrakcji termiczne.i w osadach

zwiqzanych z ostatnim zlodowaceniem. W rezultacie zaproponowano kilka modeli

Srodowisk osadowych i potwierdzono wczesniejsze hipotezy, 2e wieloletnia zmarzlina

rozwijala sie na przedpolu nasuwajqcego sie lqdolodu i narastala w obszarach

uwalnianych spod niego podczas recesji.

Dalsze badania interakcji lqdol6d-zmazlina (Szuman, Ewertowski i Kaspzak

2013) potwierdzity, Ze warunki termiczne na kontakcie spqgu ledolodu i podloza

mialy charakter mozaiki sktadajqcej sig z czgsci lqdolodu zimnych, pzymarznietych

do podto2a, oraz cieplejszych, bardziej mobilnych. To przymazniete podtoze bylo

czesciq subglacjalne) zmazliny. Deformacje podloza podczas nasuwania lqdolodu

cechowaly sie r62nym poziomem intenswnosci. Wyr6zniono cAery termo-

mechaniczne facje osad6w a podstawie analizy sedymentologicznej.

Nastgpnie zbadano wptyw podwyzszonego przeplywu ciepla geotermalnego

na dynamike lodu (Szuman, Kalita iEwertowski 2018). Zasugerowano, Ze wysoki

pzeplyw tego ciepla spowodowal antensywne wytapianie wody pod lqdolodem.

Pozostawala ona tam przyna.imniej cze6ciowo wskutek stabej przepuszczalnoSci

osad6w i braku efektywnego drenazu subglacjalnego. lstnienie podwyzszonego

przeplywu tego ciepla ptzyczynialo sie do szybkiego plyniecia lodu, co potwierdzono
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te2 na podstawie analiz geomorfologicznych i sedymentologicznych (Ewertowski i

Rzeszewski 2006, Kasprzak, Ewertowski i Szuman 2011, Szuman, Ewertowski i

Kaspzak 2013, Szuman, Kalita iEwertowski 2018).

ZidenMkowano takze liczne struktury poligonalne na powierzchni gruntu w

srodkowo-zachodniej Polsce (Ewertowski i in. 2017). lch geometrie irozmieszczenie

pzeanalizowano na podstawie zdje6 lotniczych wykonanych z niskiego pulapu. W

trakcie badai terenowych zinterpretowano je jako szczeliny kontrakcji termicznej z

pierwotnym wypelnieniem mineralnym (tzw. kliny piaszczyste). Wydzielono siedem

gl6wnych typ6w geometrii poligon6w.

Opisane badania wykazaly istnienie wieloletniej zmarzliny zar6wno przed

nasuwa.,qcym sie lEdolodem, jak i po jego ustqpieniu, a obecno66 mozaiki cieptych i

zimnych cze6ci spqgu lEdolodu wptywala znaczqco na dynamike strumieni lodowych.

2. Geomortobgia glacjalna lodowc6w islandzkich.

Dzi?ki wspolpracy z profesorami D. Evansem i D. Robertsem z Uniwersytetu Durham

Habilitant m6gl prowadzi6 badania rze2by stref marginalnych lodowc6w lslandii i ich

dynamiki w ciqgu szesciu sezon6w (2013-20'18), gdy wsp6lpracowal tak2e z
naukowcami z Bitish Geological SuNey, Queen Mary University London, Sheffield

Hallam University, Swansea University i Uniwersytetu im. Adama lvlickiewicza.

Zaowocowaly one seriq artykul6w w czasopismach JCR z mapami

geomorfologicznymi przedpoli lodowc6w (Evans, Ewertowski iOrton 2016a,20'l6b;

Evans i in. 2016b; Chandler i in. 2016; Evans, Ewertowski i Ofton 2017a,2017b

Evans i in., 2018\. Poza badaniami terenowymi na wyprawach, Habilitant

odpowiadal za pozyskanie i pzetwarzanie r62nego rodzaju danych teledetekcyjnych,

prowadzil tez naloty dronami - jedne z pieMszych w Swiecie efektywnie

wykorzystane do szczegolowego kartowania geomorfologicznego.

Bral udzial takze w badaniach przedpola lodowca Breidamerkurjdkull, w

zespole (Storrar i in. 2015), kt6ry wykazal,2e rozmiat, polozenie i stopief zlozonosci

system6w oz6w sa tam prawdopodobnie z!,tiEzane z dostawq wody roAopowej i

dostepnosciq osad6w, co powoduje, i2 najwiqksze i najbardziej zto2one zespoly

oz6w koncentruja sie wzdtuz i na przedpolu moren Srodkowych. W wyniku tych

badaf opracowano model rozwoju oz6w w zale2nosci od topografii oraz dostepnosci

osad6w i wody roAopowej.

W zespole badaczy lodowca Kviali6kull (Phillips i in. 2017) Habititant byl

r6wnie2 odpowiedzialny za pozyskanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych, w



5
tym wykonanie nalot6w dronem nad czolem lodowca. Mape z tych nalot6w

wykorzystano do kartowania struktur glacjalnych na niespotykanym wczesniej

poziomie szczego.lowoSci. Dzieki temu dowiedziono, Ze za dynamike lodowca

odpowiadaje zjawiska (niejednorodne pulsacje) w jego weskiej strefie osiowej. Na

podstawie danych z nalot6w dronem iteledetekcji satelitarnej zidenMikowano 400-

metrowe nasuniecie czola lodowca zimE 201312014.

3. WpW czlowieka na krajobraz g6rski.

We wsp6lpracy z dr A. Tomczyk, prof. L. Kasprzakiem (UAM) i prof. P. White'em

(University of York) prowadzil Habilitant badania bezpogredniego wplywu czlowieka

na Srodowisko Gorc6w i Beskidu Sqdeckiego. Wyniki tych bada6 opublikowano jako

serie artykul6w w czasopismach JCR i polskich,

Skartowanie szlak6w turystycznych Gorczanskiego Parku Narodowego (GPN)

i Popradzkiego Parku Krajobrazowego (PPK) (Tomczyk i Ewertowski 2011,2016)

ujawnilo znaczny poziom ich degradacji, umo2liwiajac jej opis ilo6ciowy i diagnoze

ptzyczyn.

Wykorzystano tak2e GIS i nowatorskE w tym zakresie metode drzew

klasyfikacyjno-regresyjnych (analizy duzych zbior6w danych) do optymalizacji

przebiegu nowych tras turystycznych (Tomczyk i Ewertowski 2013a).

Opracowano nowatorskq metodykg analizy dynamiki powierzchni szlak6w

turystycznych (Tomczyk i Ewe(owski 2013b, ptzy wykozystaniu precyzyjnych

pomiar6w geodezyjnych i cyfrowych modeli r6znic wysokosci do okreslenia zmian na

powierzchni, a nie tylko w liniach profil6w (lak wczesniej).

Przeanalizowano tez wplyw zdarzen ekstremalnych na dostawq Swiadczeh

ekosystem6w, na pzykladzie ulewnych deszczy w GPN. Wykazano, 2e intensywne

opady deszczu w maju 2010 t. znaczqco wplynely na podaz tych Swiadczeh,

ograniczajqc mo2liwo6ci rekreacji i zapobiegania erozji. Zdiagnozowano negatylvne

skutki zdazenia ekstremalnego utrzymujace sig do kilku lat (Tomczyk, White i

Ewe(owski2016).

Badania wptywu turystyki i rekreacji na srodowisko geograficzne GPN i PPK

podsumowano w artykule Tomczyk i in. (2017), proponujec nowe podejscie do

zatzAdzania szlakami turystycznymi.

Habilitant zaanga2owal sie r6wniez, wruz z ptof. D. Evansem i dr S.

Jamiesonem (Uniwersytet Durham) w badania interakcji miqdzy kriosferq a
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dzialalnosciq g6rniczq w Kirgistanie (Jamieson, Ewertowski i Evans 2015, Evans i in,

2016a). Udokumentowano szybkie nasuniecie czola lodowca spowodowane

bezposredniq dziatalno6ciq czlowieka otaz zmiany geometrii lodowc6w w okolicy

odkrywkowej kopalni zlota Kumtor w latach '1998-2014. Lodowce te wykorzystywane

byty jako skladowiska odpad6w pog6rniczych (skaty i lodu). Lodowiec naplywat do

odkrywki, a z drugiej strony prace g6rnicze mialy duzy wplyw na wzrost aktywnosci

stref czolowych lodowc6w powodujqc ich znaczne nasuniecia. W wyniku bada6

wy.ia6niono zlozone przyczyny proces6w opracowujEc ich model.

4. Pozostale badania geomoiologiczne na obszarach polamych i g6rskich

PoczEtkowe badania polarne Habilitanta w otoczeniu Petuniabukta dotyczyly gl,Swnie

analizy sedymentologicznej Srodowiska depozycyjnego wal6w lodowo-morenowych

przedpola Ragnarbreen (Ewertowski i in., 2010; Ewertowski i in., 2012: Ewertowski i

Kasprzak, 2013) i prowadzone byty we wspolpracy z prof. L. Kasprzakiem, dr A.

Tomczyk idr l. Szuman (UAM). lnteresujqcym aspektem prac polarnych byla

dokumentacja wplywu czlowieka na zeibq terenu (Tomczyk i Ewertowski, 2010).

Od 2016 r. dr M. Ewertowski uczestniczy w projekcie badawczym NCN (pod

kierownictwem dr A. Tomczyk), kt6rego celem jest zbadanie rze2by i proces6w

peekszalcajecych powierzchnie sto2k6w aluwialnych ikoluwialnych na przykladach

ze Spitsbergenu, lslandii i Grenlandii. Pierwsze wyniki tego projektu, dotyczqce

sto2k6w z okolic Petuniabukta, opublikowano w czasopismach z listy JCR (Tomczyk i

Ewertowski 20'17, Tomczyk i in. 2019).

Dwa lata temu Habilitant zostal zaproszony do pracy w bardzo du2ym

miedzynarodowym zespole (18 naukowc6w z 16 insMucji badawczych z siedmiu

r62nych kral6w), kt6rego celem bylo opracowanie wytycznych do kratowania rze2by

glacjalnej. Wyniki ich prac opublikowano w presti2owym czasopiSmie Eafth-Science

Reyiews (Chandler i in. 2018).

Wyniki badai, w kt6rych wziqt udziat Habilitant opublikowano w 24 artykutach

w czasopismach JCR (nie liczEc 5 artykutrw w tychze czasopismach stanowiqcych

opisane ni2ej osiqgniecie naukowe), 9 artykutach w innych czasopismach polskich i

zagranicznych, i 17 tozdzialach monografii. Sq to prace w wiqkszoeci wspolautorskie.

W chwili oddawania autoreferatu Habilitant mial w WoS 196 cytowan, a iego
indeks H wynosil 'l '1. Te wysokie wskazniki wciqz rosnq.

Po doktoracie kierowal jednym pOektem badawczym MNiSW oraz byt

glownym wykonawcE w piqciu projektach MNiSW i NCN.
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Bral takze aktywny udzial w 25 migdzynarodowych konferencjach naukowych

prezentujqc 17 referat6w i 13 poster6w, a takze w 8 konferencjach krajowych.

Podsumowujac, oceniam dorobek Habilitanta jako wybitny iw petni

wystarczajEcy do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dzialalnos6 dydaktyczna i organizacyjna

Od poczqtku zatrudnienia dr Marek Ewertowski byl bardzo aktywny jako dydaktyk

prowadzqc wiele zajge - zar6wno wyklad6w, jak i 6wicze6, po polsku i angielsku - z

geomorfologii, fotointerpretacji, teledetekcji i najnowoczesniejszych technologii GlS.

Od 2016 r. prowadzi seminaria dyplomowe ipracownie pro.iektowe na studiach

in2ynierskich I stopnia z geoinformacji. W latach 20'16-2018 byl promotorem 28 prac

in2ynierskich, a takze 2 magisterskich z tego zakresu.

Jego dziataln056 organizacyjna objela m.in.:

- koordynacjg i organizacjg wypraw naukowych na Spitsbergen - corocznie w latach

2012-2016 - w rcmach projektu badawczego NCN

- aktywny udzial w organizacji jednej krajowej konferencji naukowej

- zorganizowanie ipoprowadzenie sesji naukowej podczas kongresu European

Geosciences Union w Wiedniu, w kwietniu 2019

- wspol-organizacjg sesji naukowej podczas Kongresu INQUA w Dublinie, w lipcu

2019.

Byl tak2e ekspertem panelu ST'10 Narodowego Centrum Nauki, oceniajec

wnioski badawcze w konkursach Preludlum i Sonata.

Wykonal recenz.ie dla 12 czasopism z listy JCR (m.in. Appred Geography,

Catena, Eafth-Suiace Processes and Landforms, Geografiska Annaler,

Geomorphology, Joumal of Maps, Land Degradation and Development, Science of
Total Environment) .

Jest czlonkiem komitetu organizacyjnego (redaktorem w zakresie

geomorfologii) czasopisma Open Geosc,bnces (1F2017: 0,696).

Jest takze czlonkiem wydzialowej komis.ii dydaktycznej do spraw specjalnosci i

kierunku,,Geoinformacja".

Podsumowujec, dzialalno56 dydaktycznq i organizacyjnq Habilitanta oceniam

pozytywnie.
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Ocena osiqgnigcia naukowego na stopiei doktora habilitowanego

Habilitacyjne osiqgnigcie naukowe - czyli seria pigciu artykul6w autorstwa (eden) i

wiodqcego wspolautorstwa (pozostate cztery) - dr Marka Ewertowskiego nale2y do

klasycznej problematyki geomorfologii glacjalnej, przynoszqc rozpracowanie (opisy z

mapami) form terenu i ustalenie prawidlowo6ci formowania rze2by wsp6lczesnych

shef marginalnych lodowc6w Srodkowo-zachodniego Spitsbergenu pod wptywem

ocieplenia klimatu po maiej epoce lodowej (MEL), a szczeg6lnie od poczqtku lat 60.

)fi w. Tytul caloSci - Geomofiologia wsp6lczesnych stref marginalnych i jej
przeksztalcenia po zakohczeniu malej epoki lodowej na przykladzie lodowcow

Srodkowego Spitsbergenu - jest naukowo precyzyjny, ale pienivsze jego stowo jest

chybione jgzykowo, poniewaz poprawnie ,,geomorfologia" to nazwa nauki, a nie

synonim rze2by terenu wraz z osadami czwartozgdowymi fak chce Autor).

Artykuty stanowiqce osiqgniecie naukowe:

Ewertowski !t|i..,2014. Recent transformations in the high-Arctic glacier landsystem, Ragnarbreen,

Svalbard. Geografiska Annaler: Seies A, Physical Geography 96 265-285. DOI

10.11111leoa.12049

Ewertowski M.W., Tomczyk A. M., 2015. Quantification of the ice-cored moraines' short-term

dynamics in the high-Arctic glaciers Ebbabreen and Ragnarbreen, Petuniabukta, Svalbard.

Geomoryhology 234. 211-227. DOI: 10.1016/j.9eomorph.2015.01.023

Ewertowski M.W., Evans D.J.A., Roberts D.H., Tomczyk A.M., 2016. Glacial geomorphology of the

terrestrial margins of the tidewater glacier, Nordenski0ldbreen, Svalbard. Journal of Maps

1 2(sup1 ): 476487. DOl.10.10801 17 445647.2016.1 192329

Ewertowski MW, Tomczyk A.M., Evans D.J.A., Roberts D.H., Ewertowski W., 2019a. Operational

framework for rapid, very-high resolution mapping of glacial geomorphology using low-cost

Unmanned Aerial Vehicles and Structure-from-Motion approach . Remote Senslng 1 1(1), 65.

DOI: 10.3390/rs1 1 01 0065

Ewertowski M.W., Evans D.J.A., Roberts D.H., Tomczyk A.M., Pleskot K., Ewertowski W., 2019b.

Quantification of historical landscape change on the foreland of a receding polythermal glacier,

Horbyebreen, Svalbard. Geomorphology,325:50-54. DOl10.'10'l64.geomorph.20'18.09.027

Autor przyjql powszechnie uznawanq definicjq wspolczesnej strefy marginalnej

na Spitsbergenie jako terenu migdzy czolem danego lodowca a zewnqtznq granicq

moren wyznaczajqcych jego maksymalny zasiqg z okresu malej epoki lodowej.

Wspomniany wy2ej przedmiot badari i rozpatrywana problematyka sq czesto

podejmowane przez geograf6w i geolog6w (czwartorzgdu). Jednak przewa2nie jako

niewielka lub podrzqdna czg6i studi6w typowo glacjologicznych, tj. dotyczqcych
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gl6wnie lodowc6w, albo geomorfologicznych - odnoszqcych sie do znacznie bardziej

rozlegtych obszar6w g6r inizin nadmorskich o zr6znicowanej morfogenezie.

Noyum i oryginalnose osiqgniecia naukowego Habilitanta ma sw6j poczEtek w

tym, ze skupil sie on gl6wnie na strefach marginalnych lodowc6w i ich transformacji

postepu.iqcej od koica malej epoki lodowej (w Arktyce od poczAtku XX w.).

Obejmowala ona i obejmuje zat'wno rczwoj teMorialny tych stref wskutek recesji

lodowc6w pod wplywem ocieplania klimatu, jak iszybkie zmiany, kt6rym podlegaly i

podlegajq formy terenu i osady w obrebie tych stref po ich powstaniu (tj. uwolnieniu

spod aktywnych lodowc6w). Opr6cz jakoSciowych Autor pzeprowadzil badania

ilosciowe, dotyczEce nie tylko powierzchni (jak przewa2nie dotychczas), lecz takZe

wysokosci i objetosci form.

Jak pisze sam Habilitant, gl6wnym celem prac zawierajqcych jego osiqgniQcie

naukowe byla kwantyfikacji i scharakteryzowanie wspolczesnej (po zakohczeniu

MEL) dynamiki neiby terenu stref marginalnych wybranych lodowc,w na podstawie

danych teledetekcyjnych i obserwacji terenoqch.

To bardzo wa2ny cel, poniewaz w warunkach recesji lodowc6w Spitsbergenu

wskutek wspolczesnego ocieplenia powiezchnia stref marginalnych stale rosnie, a

ich ze2ba z osadami zmienia sie niezwykle szybko. Realizacja tego celu wymagala,

zdaniem Autora, odpowiedzi na cztery pytania:

1. Jak uje6 ilo6ciowo transformacjg rze2by stref marginalnych?

2. Czy sq one w r6wnowadze z obecnymi warunkami Srodowiska (w tym klimatu)?

3. Jakie jest tempo tej transformacji oraz jego zr6znicowanie pzestrzenne?

4. W jakim stopniu transformacja ta zalezy od czynnik6w globalnych, a w jakim od

lokalnych?

Sqdze, ze dwa pierwsze pytania postawil Autor dla elegancji wywodu, bo

odpowiedzi na nie byly juz znane i raczej oczywiste.

Natomiast dwa nastepne pytania dotyczyly problem6w waznych i nie znanych.

Odpowiedzi na nie wymagaly wnikliwych badah wedlug przemy6lanej procedury przy

pomocy wielu uzupe.lniajqcych si? metod i technik.

Aby zrealizowa6 wymieniony wyzej cel gl6wny projektu osiEgniecia, Habilitant

wyznaczyl cztery cele szczegolowe, kl6rc Wz\iauAm in extenso:

1) opracowanie metodyki kaftowania geomoiologii stref marginalnych i kwantyfikacji
jej zmian w roZnych skalach pzestrzennych i czasowych ,



'/0

2) kaiowanie geomoiologiczne i kwantyfikacja (...) rocznej i sezonowej (...)

dynamiki rzeiby terenu w skali pojedynczych fotm lub zespol6w fom,

3) kaftowanie geomortobgiczne i kwantyfikacja zmian krajobrazu w skali

dziesiecioleci dla calych stref marginalnych,

4) okre5lenie prawidlowo$ci transformacji rzeiby terenu oraz opracowanie

konceptualnego modelu paraglacjalnej adaptacji krajobrazu w strefach marginalnych

badanych lodowc6w.

Z tych cel6w pieMszy to opracowanie metodyki i procedury badawczej -
konieczne dla osiqgniqcia pozostalych cel6w i poprawnie wykonane (w kazdym z

artykul6w). Noyurn polega tu tylko (i a2!) na oryginalnej kompilacji. Metodyka bada6,

jak napisal Autor, lqczy interpretacje zdjq6 lotniczych i obraz6w satelitarnych r6znego

todz{u z 62nych okres6w oraz danych pozyskanych pzy pomocy dronow w czasie

bada6 z klasycznymi terenowymi badaniami geomorfologicznymi w celu rozpoznania

zmian rzezby stref marginalnych. Oczywiscie, na catosc tej metodyki skladajE sie

metody i techniki opisane w kazdym z piecau artykulow.

Realizacja nastepnych dw6ch cel6w to nic innego, jak przeprowadzenie

zaprojektowanych badai i opracowanie ich nowatorskich wynik6w.

Realizujqc cel drugi, opracowano szczeg6towq mapg geomorfologicznE i

charakterystykg wybranych elemenlow stref marginalnych dla moreny zlobkowej

(fluted moraine) Nordenskidldbreen (Ewertowski i in. 2016), a wysokorozdzielczq

ortofotomape (z nalot6w dronem) dla sieci grzbiet6w o geometrycznym przebiegu

(geometical idge netwod<s) na pzedpolu Horbyebreen (Ewertowski i in. 20.19). lch

analiza, kameralna i w terenie, pozwolila na odkrycie morfogenezy tych form.

Szczegolowe pomiary geodezyjne dobranych wlasciwie powierzchni

badawczych oraz ilosciowa analiza kr6tkookresowej (sezonowej) dynamiki

pojedynczych form terenu w strefach marginalnych Ebbabreen i Ragnarbreen

(Ewertowski i Tomczyk 2015) dostarczyly nowej wiedzy na temat uwarunkowaf i

prawidlowosci przebiegu calego zespolu proces6w ksAaftujqcych strefy marginalne.

W pzeciwieistwie do wielu prac innych autor6w, nowatorskie wnioski wycaqgnigto na

podstawie rzeczywistych pomiar6w tych samych miejsc w r62nych okresach (bez

ekstrapolacji). Udowodniono, ze dynamika wytapiania martwego lodu itransformacja

wal6w lodowo-morenowych bardziej zale4 od czynnik6w lokalnych, jak topografia

czy aktywn056 w6d roaopowych, ni2 regionalnych warunkow klimatycznych.
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Aby osiqgnq6 cel trzeci, wykonano (doskonalel) mapy geomorfologiczne stref

marginalnych Nordenskioldbreen (Ewertowski iin.,2016) iHorbyebreen (Ewertowski

i in., 2019b). Te dwie strefy r62niE sie od siebie.

Strefa marginalna lodowca Nordenski6ldbreen - a wlasciwie jej czesd tadowa,

bo lodowiec uchodzi do morza - jest dwudzielna. Jej czgs6 p6lnocna (na potnoc od

fiordu) jest stabilna, poniewaz jej wiekszosd zajmuje zmutonizowane wychodnie

skalne pokMe morenq 2lobkowq niewielkiej miqZszosci, a objetose martwego lodu

jest bardzo ograniczona. Dlatego przeksztalcenie form terenu zwiqzane z jego

wytapianiem zachodzi na malej powierzchni pzy bocznej krawedzi lodowca, a

calkowita objqto66 osad6w zakumulowanych jest tam bardzo mala. Autozy
precyzyjnie iprzekonywajqco wylasniaja lokalne przyczyny tego stanu rzeczy i

zwracajq uwage na to, Ze brak moren recesy.inych iwal6w lodowo-morenowych

wskazuje na ciqgle recesjg krawedzi lodowca po zakoiczeniu MEL. Po{udniowa

cz95e strery marginalnej tego lodowca ma rze2bq znacznie bardziej skomplikowanq.

Morena zlobkowa zajmuje pasa o szerokosci zaledwie 75-200 m wzdtuz obecnych

brzeg6w fiordu, a wychodnie skalne wystepuje tylko pzy wspotczesnej krawgdzi

lodu. Dominu.,qcym elementem rze2by sa waly lodowo-morenowe, wytworzone przez

akumulacje materialu supra- i inglacjalnego transportowanego (w du2ych ilosciach)

na granicy 62nych (aZ pigciu) jezorow lodowych. Wyerodowaly one ten material z

nunatak6w iScian doliny. Wskutek obecnoSd martwego lodu w trzonach tych walow,

procesy geomorfologiczne sq tu bardzo dynamiczne.

Analiza lransformacji shefy marginalnej Horbyebreen wskutek recesji

dolinnego lodowca subpolarnego pozwolila poznac ewolucje proces6w iform terenu

cechujEcq takie systemy glacjalne. Na obszaze obecnej skefy marginalnej

nastepowala zmiana waznosci dominujqcych proces6w: od bezposrednich proces6w

lodowcowych w poczqtkowym etapie deglacjacji do proces6w masowych i

fluwioglacjalnych w okresie paraglacjalnym. Stwierdzono m.in., ze uklad rzezby w
obrebie tej strefy marginalnej jej zgodne z opracowanym wczesniej og6lnym

modelem rzeZby przedpola lodowc6w politermalnych Svalbardu (Glasser i Hambrey

2003). OdkMo jednak, Ze zespol form w SE czesci strefy marginalnej, sktadajqcy siQ

z niewielkich oz6w iform szczelinowych, powstal w wyniku gwattownego uwalniania

wody zmagazynowanej wczesniej pod cieptq stopq lodu ijej Mtaczania pod

cisnieniem w szczeliny w czesci lodu pzymarznietej do podloza.
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Wielkim noyum osiqgnigtym przy realizacji trzeciego celu pracy jest zmierzenie

tempa opisywanych proces6w w jednostkach objeto6ci na jednostki czasu - na

przedpolach Ragnarbreen (Ewertowski, 2014) i Hobyebreen (Ewertowski i in.,

2019b). Pomiary tego tempa w jednostkach powiezchni na jednostki czasu, cho6

bardzo cenne - w strefie marginalnej Hohyebreen ( Ewertowski i in. 20lgb) nie sE

ju2 tak nowatorskie. Wnikliwe wyja6nienia teMorialnego zr6znicowania tego tempa

badzo Zuieksz4q znaczenie naukowe tych pomiar6w.

Realizacja czwartego celu - okre'lenie prawidlowo^ci tnnsformacji rzeZby

terenu oraz opracowanie konceptualnego modelu paraglacjalnej adaptacji krajobrazu

w strefach marginalnych badanych lodowc'w - to oryginalne rozttiqzania

postawionych problem6w naukowych, kt6re oceniam bardzo wysoko jako

zaslugu.iEce na uznanie ich za podstawe do nadania habilitacji Autorowi.

WSr6d tych tozwiEzait najwazniejsze (Ewertowski i in. 2019b) to koncepcja

dw6ch podstawowych scenariuszy deglacjacji warunkowanych pzez rezim termiczny

mas lodowych i modyfikowanych nastgpnie przez czynniki o charakterze astrefowym,

a tak2e model paraglacjalnej adaptacji rze2by terenu. W doskonale udokumentowany

spos6b wydzielono kolejne etapy modyfikacji form i osad6w polodowcowych przez

ruchy masowe i procesy fluwioglacjalne, kt6rych rola zmieniala sie w czasie i

przestrzeni (Ewertowski 2014, Ewertowski i Tomczyk 2015, Ewertowski i in., 2019b).

odkMo takze, ze formy terenu mogq pzechowywa6 osad jako tymczasowe

,,magazyny" stabilne nawet do kilkudziesigciu lat, a ich przejscie do stanu aktywnej

degradacji zalezy gl6wnie od czynnik6w lokalnych (Ewertowski iTomczyk 201S).

Habilitant podkresla wage swojego osiegniecia naukowego wskazujEc na -
jego zdaniem - najwaZniejsze wyniki swych badai, a mianowicie (cytujq):

1 ) opracowanie (kompleksowego!) schematu postepowania badawczego

umozliwiajqcego kaftowanie i monitorowanie dynamiki rzeiby stref marginalnych,

2) opracowanie map geomorfologicznych przedpoli Nordenskialdbreen,

3) opracowanie bardzo szczeg6lowych map geomoiologicznych (...) obszar'w
kluczowych,

4) kwanh/tikacje krdtkookresowej (rocznej i tygodniowej) dynamiki wal6w lodowo-

morcnowch w strefie marginalnej Ebbabreen i Ragnad)reen,

5) kwanffikacje zmian krajobrazu stref marginalnych w skali dziesiecioleci,

6) kwantyfikacje zmian planimetrycznych na przedpolu Hotbyebreen,
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7) wykazanie, Ze wielkoSe pzeksztalcenia Eeiby terenu byla bardzo zr\Znicowana,

nawet w obrebie pojedynczych stref marginalnych,

8) rozpoznanie powiEzah migdzy reZimem temicznym lodowca a rozwojem

wynikowej zeiby terenu w strefach marginalnych,

9) opracowanie koncepcyjnego modelu transfomacji knjobrazu.

Habilitant ma racjq - wszystkie one stanowie sp6jnq cairse. Ja jednak chcA

podkresli6, 2e dla rozwoju og6lnej wiedzy geomorfologicznej pieMsze trzy z
wymienionych punkt6w sq mniej istotne (choc niezbgdne), ale sze56 nastqpnych

stanowi rozwiqzanie postawionego kompleksu problem6w naukowych znacznie

poszezajqc i poglebiajqc wiedze naukowE.

Wobec powy2szego uwazam, Ze osiqgnigcie naukowe spetnia wymogi

stawiane rozprawom na stopiei doktora habilitowanego, wnoszqc do geografii, a tym

samym nauk o Ziemi, nowe tresci z zakresu poruszanej problematyki.

Konkluzja

Biorqc pod uwag? przedstawionE wy2ej pozytywnE ocene dorobku naukowego, ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem habilitacyjnego osiEgniecia naukowego, stwierdzam,

Ze dr Marek Ewertowski spelnia wszystkie wymagania Ustawy z dnia 14 marca 2OO3

roku o stopniach naukowych i Vule naukowm (z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. z

2017 t. poz.'1789], oez Rozpozqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy^szego z

dnia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie kryteiow oceny osiqgnieA osoby

ubiegajqcej sie o nadanie stopnia doktora habititowanego (Oz. U. 2014, poz. 1383)

do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk pzyrodniczych, w

dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. Wnosze zatem o dopuszczenie dr

Marka Ewertowskiego do dalszych etap6w postqpowania habilitacyjnego.

*


