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Recenzja osiągnięcia naukowego oraz dorobku naukowego 

na potrzeby postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

dr Markowi Kasprzakowi 

 

Recenzja została przygotowana na podstawie Decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

 z dn. 6 czerwca 2019 roku i zlecenia z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 10  lipca 2019 r. 

 

Stosownie do wymogów Ustawy, przedmiotem oceny są: 

1. Osiągnięcie naukowe – zestaw siedmiu publikacji stanowiący cykl tematyczny opatrzony 

tytułem: „Tomografia elektrooporowa jako narzędzie rozwiązywania problemów badawczych 

z zakresu geomorfologii” 

2. Inne osiągnięcia naukowo-badawcze 

3. Dorobek dydaktyczny 

* 

Uwaga wstępna  

Komentarz dotyczący dyscypliny naukowej będącej przedmiotem  WNIOSKU 

Wniosek Habilitanta z dn. 4.03.2019 dotyczy dyscypliny GEOGRAFIA.  Jednakże tytuł osiągnięcia 

odwołuje się, w pierwszej kolejności,  do Tomografii Elektrooporowej (ERT), która jest 

zaawansowaną, specjalistyczną metodą badań geofizycznych, które mieszczą się w dyscyplinie 

GEOFIZYKA. Geomorfologia (którą recenzent rozumie jako naukę związaną z geografią fizyczną) 

wymieniona jest w dalszej części tytułu osiągnięcia.  

Należy przy tym zauważyć,  że opisując swój udział w publikacjach składających się na osiągnięcie 

Habilitant wyraźnie zaznacza, iż to on jest autorem tych części, które dotyczą tomografii 

elektrooporowej (w szczególności: planowania, wykonywania, przetwarzania i interpretacji badań 

ERT, oraz przygotowania odpowiedzi - w zakresie ERT –  recenzentom tych publikacji). Tak więc 

Habilitant wciela się tutaj wyraźnie w rolę geofizyka. Recenzent musi więc oceniać Habilitanta mając 

to na uwadze. 
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Ad.1  OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Publikacje, które Habilitant przedstawia jako osiągnięcie naukowe obejmują następujące, 

anglojęzyczne pozycje: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumaryczny Impact Factor tych publikacji wynosi: 18.633 

Odpowiedni, sumaryczny wynik w punktacji MNiSW: 195 
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Trzy pierwsze artykuły są poświęcone badaniom prowadzonym na Spitsbergenie i obejmującym 

różne aspekty występowania wieloletniej zmarzliny (permafrostu). Następna publikacja dotyczy 

poszukiwania pustek podziemnych (jaskiń). Dwie kolejne zajmują się problematyką zjawisk 

masowych na obszarach górskich. Ostatnia jest luźniej związana z poprzednimi i porusza sprawę 

badań na terenach miejskich (administracyjnie). 

* 

Habilitant omawia (streszcza, objaśnia, podsumowuje) poszczególne artykuły, składające się na 

osiągnięcie, w Autoreferacie. W związku z powyższym recenzent, oceniając osiągnięcie,  analizuje 

zarówno oryginalne publikacje, jak i odpowiednie fragmenty autoreferatu. 

Pisząc swoją opinię recenzent odwołuje się do tytułów podrozdziałów autoreferatu Habilitanta (w 

oryginalnym brzmieniu), oraz do przedmiotowych publikacji i autoreferatu cytując ich wybrane 

elementy  (zarówno tekstu, jak i ilustracji). Stosuje również wyróżnianie fragmentów 

komentowanego tekstu kolorem żółtym i/lub podkreśleniem. 

 Recenzent przedstawiając poniżej swoją opinię merytoryczną koncentrował się przede wszystkim na 

zagadnieniach geofizycznych.  

* 

Analiza i ocena PUBLIKACJI SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OSIAGNIĘCIE oraz AUTOREFERATU 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

 „Tomografia elektrooporowa jako narzędzie rozwiązywania problemów badawczych z 

zakresu geomorfologii” 

U recenzenta, geofizyka od wielu lat zajmującego się badaniami geoelektrycznymi, w tym 

szczególnie metodą elektrooporową, tak sformułowany tytuł budzi wątpliwości. Są one następujące:  

1. Tomografia elektrooporowa (dalej używany będzie skrót ERT-od ang.  Electrical Resistivity 

Tomography) jest metodą badawczą, rezultatem kilku dekad wysiłków uczonych i badaczy 

reprezentujących różne dziedziny (w tym również matematykę wyższą). I dalej jest rozwijana. 

Zarówno w zakresie aparaturowym, metodycznym, jak i interpretacyjnym. Czy można więc 

do ERT stosować określenie narzędzie?  Jak rozumieć to słowo w użytym kontekście?  Czy nie 

należy jednak mówić metoda? W języku polskim (SJP - Słownik Języka Polskiego, PWN¸ 

Warszawa, 1979) znaczenia obu określeń różnią się istotnie: 

Narzędzie – 1. <<urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności 

lub pracy; przyrząd, instrument>> [SJP, str.286] 

Metoda – 1. <<świadomie i konsekwentnie stosowany  sposób postępowania dla osiągnięcia 

określonego celu; zespół  celowych czynności i środków>> 

                - 2. <<sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk; ogół reguł stosowanych przy 

badaniu rzeczywistości>> [SJP, str.144] 
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Dodatkowo widać z przytoczonych definicji, że narzędzie (jako stosowany środek, urządzenie, 

aparatura pomiarowa…) może być elementem metody.  

 

Recenzent jest głęboko przekonany, że mówiąc o tomografii elektrooporowej powinno się 

używać słowa  metoda. Habilitant posłużył się określeniem narzędzie, co w opinii recenzenta, 

ma wydźwięk deprecjonujący ERT, sprowadzający specjalistyczną metodę badawczą do roli 

narzędzia. Co prawda w specjalistycznej literaturze geofizycznej można znaleźć czasem 

określenie tool w stosunku do jakiejś metody badawczej, ale używane jest ono przez 

geofizyków zastępczo i w określonym kontekście. 

 

2. Jeżeli przyjrzymy się sformułowaniu „jako narzędzie”, to sugeruje ono, że owo narzędzie 

(złożone w tym przypadku) będzie odpowiednio „przygotowane”, skonfigurowane i/lub 

zmodyfikowane bądź zaadaptowane (w zakresie np. metodyki , interpretacji…) - adekwatnie 

do problemu, w którym jest zastosowane.  Czy jest tak w istocie, w przedstawianym przez 

Habilitanta osiągnięciu? Mówiąc o ERT należy podkreślić, że na całokształt tej metody 

składają się różne elementy (aparatura, metodyka, interpretacja), o różnym poziomie 

złożoności. Wśród nich zwłaszcza kwestie dotyczące interpretacji ilościowej (inwersji), są 

zagadnieniami trudnymi, skomplikowanymi i niejednoznacznymi – nawet dla 

wyspecjalizowanego geofizyka. 

Gdyby tytuł osiągnięcia sformułowany był inaczej, na przykład: „Rozwiązywanie wybranych 

problemów badawczych z zakresu geomorfologii  z wykorzystaniem metody tomografii 

elektrooporowej”  - to byłoby to dla recenzenta bardziej zrozumiałe, nie rozwiewając wszakże 

wątpliwości, że dotyczy to dalej, w znaczącym stopniu, geofizyki. Jednakże z takiego sformułowania 

wynikałoby przynajmniej to, że głównym celem prac Habilitanta było/jest badanie zagadnień 

geomorfologicznych, a nie – domyślnie – stosowanie (modyfikowanie, adaptacja) metody tomografii 

elektrooporowej.  

 

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

W tym fragmencie autoreferatu znajduje się podrozdział: Podstawowe założenia i rozwój badań 

elektrooporowych,  w którym Habilitant prezentuje, jak zapowiedział wcześniej, „... w sposób 

syntetyczny teorię dotyczącą pomiarów elektrooporowych” (str.5). 

Rozdział ten jest o tyle istotny, że czytelnikowi nie będącemu geofizykiem powinien dostarczyć 

podstawowych wiadomości  o metodzie tomografii elektrooporowej. Jednocześnie powinien on 

świadczyć o stopniu „opanowania” przez Habilitanta stosowanego „narzędzia” geofizycznego i 

umiejętności jego jasnego scharakteryzowania.  Jednak, w opinii recenzenta, podane we 

wspomnianym podrozdziale informacje nie ukazują istoty metody elektrooporowej i są miejscami  

niejasne, a nawet błędne. 
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 Kilka przykładów (poniżej fragment tekstu autoreferatu, str.5): 

 

Należy zacząć od tego, że celem/ zadaniem pomiarów elektrooporowych jest zbadanie rozkładu 

oporności elektrycznej (inaczej oporu właściwego) w ośrodku geologicznym, a następnie, podczas 

interpretacji kontekstowej, powiązanie tego rozkładu z budową geologiczną (lub inną, np. 

geotechniczną, archeologiczną – zależnie od zastosowania metody). 

Habilitant pisze:  „U – napięcie między końcami przewodnika”. Gdzie są te końce owego 

przewodnika, albo  gdzie znajduje się sam przewodnik? Elektrody są wbite w ziemię, która przecież 

nie ma „długości” ani „przekroju”. Nawet dla jednorodnego ośrodka wyliczenie oporu R (U/I) nic nie 

daje bez znajomości położenia elektrod. W takim jednorodnym ośrodku, dla dowolnego położenia 

elektrod, R może mieć za każdym razem inną wartość! Podobnie, w klasycznym laboratoryjnym 

wyznaczaniu właściwej oporności elektrycznej próbki skały mającej kształt walca, trzeba znać jego 

wymiary – długość i przekrój. Sam pomiar oporu (R=U/I) nic nie daje. Natomiast w przypadku badań 

polowych niezbędna jest znajomość  dokładnego, wzajemnego położenia wspomnianych czterech 

elektrod. Dopiero wtedy pomiar elektrooporowy ma sens i można wyznaczyć tzw. oporność pozorną 

(nie jest to właściwość skały), która zawiera w sobie informację o rozkładzie oporności rzeczywistej w 

ośrodku, ale tak, jak „widzi” to zastosowany układ pomiarowy. Każdy układ może „widzieć” badany 

ośrodek trochę inaczej. Jednak dla jednorodnego ośrodka oporność pozorna jest równa liczbowo 

wartości oporności rzeczywistej (właściwej) bez względu na zastosowany układ pomiarowy.   

Następny fragment opisu (str.5-6), dotyczy wariantów pomiarowych (sondowania, profilowania i 

ERT) w metodzie elektrooporowej i uzyskiwanych, adekwatnie do wariantu, danych: 
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Jest to niejasny i mylący opis sposobu (idei) przedstawianiu wyników pomiarów (przy przyjęciu 

pewnych założeń odnośnie tzw. zasięgu głębokościowego układu pomiarowego, z uwzględnieniem 

jego czułości/rozdzielczości; jest to generalnie skomplikowane; przy prezentacji danych wykorzystuje 

się pojęcie pseudodepth). Przecież pomiar elektrooporowy, prowadzony na powierzchni terenu, nie 

odnosi się do jakiejś jednej, konkretnej głębokości  (punktu) pod powierzchnią terenu. Gdyby tak 

było, mielibyśmy fantastyczną metodę, a np. badania geoelektryczne w otworach wiertniczych 

miałyby ograniczone znaczenie. 

Ostatni przykład (str.6): 

 

Dosyć osobliwa (niejasna i niepoprawna) jest definicja inwersji geofizycznej napisana przez 

Habilitanta. Nie istnieje też coś takiego, jak „propagacja linii pola elektrycznego”. Pole prądu stałego 

nie jest polem falowym. Habilitant powinien też wyjaśnić , mając na uwadze Czytelnika nie-geofizyka, 

co to jest zagadnienie proste i błąd dopasowania (czego do czego?), inwersja itp.  Poniżej, w jednym 

zdaniu, Habilitant  pisze o odczytach z analogowego woltomierza (i amperomierza zapewne 

również?) - czego nie praktykuje się od ćwierć wieku - oraz o inwersji, poprawkach itp.  

Podsumowując należy stwierdzić, że zaprezentowany „syntetyczny” opis narzędzia, jakim jest dla 

Habilitanta metoda elektrooporowa, a dokładniej Tomografia Elektrooporowa, jest nieodpowiedni, 

niewystarczający i miejscami mylący. Brakuje w nim podstawowych informacji. Recenzent wspomina 

o nich hasłowo poniżej. Powinny one informować Czytelnika o tym, że: 

1. Ilościowa interpretacja (inwersja) badań elektrooporowych jest z natury niejednoznaczna. 

Jest to niezwykle ważne. 

2. Zasięg głębokościowy metody elektrooporowej zależy od układu pomiarowego (jego rodzaju i 

rozmiarów). O problemie definiowania „zasięgu” recenzent wspomina w dalszej części 

recenzji, przy omawianiu publikacji A2. 

3. Rozdzielczość metody maleje wykładniczo z głębokością (co związane jest z naturą pola 

elektrycznego prądu stałego). 

4. W tomografii 2D zakłada się przy interpretacji ilościowej danych pomiarowych (czyli inwersji), 

że sytuacja geologiczna jest 2D, podobnie jak i morfologia terenu. Powinno temu towarzyszyć 

wyjaśnienie, co to „2D” w geofizyce (i w odniesieniu do badanego ośrodka) oznacza. 
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5. W tomografii 2D z inwersji danych uzyskuje się model dyskretny, zbudowany z jednorodnych, 

dwuwymiarowych bloków (najczęściej  prostopadłościanów) prostopadłych do linii profilu. W 

przekroju (po linii profilu badawczego) jest to najczęściej siatka jednorodnych, 

czworobocznych pól (zwykle prostokątów) o przypisanych konkretnych, stałych 

opornościach. Dla potrzeb łatwiejszej analizy (wizualnej), przekrój taki przedstawia się 

najczęściej się w formie „mapy” pokazującej rozkład izolinii oporności wyinterpretowanej, ale 

pamiętać należy, że „prawdziwy”, w sensie modelu fizycznego, jest model dyskretny. 

Recenzent pokazał odpowiedni przykład na Fig.Rec.3, przy omawianiu artykułu A3.  

* 

Recenzent pragnąc ocenić merytorycznie - głównie od strony geofizycznej - publikacje składające się 

na osiągnięcie przeanalizował informacje podane na ich temat w Autoreferacie oraz, równolegle,  

odpowiadające im oryginalne artykuły. Szczególnie dokładnie recenzent przestudiował trzy pierwsze 

artykuły, których wspólnym łącznikiem jest zarówno wieloletnia zmarzlina-  permafrost, jak i metoda 

tomografii elektrooporowej. Publikacje te stanowią najważniejszy składnik osiągnięcia (jak stwierdza 

sam Habilitant w podsumowaniu odpowiedniej części autoreferatu). 

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A1. Oddziaływanie morza na permafrost w strefie brzegowej SW Spitsbergenu 

Na str.7 Habilitant pisze: 

 

Habilitant stwierdza, że (graniczna) oporność ≥ 10 kOhmm silnie sugeruje ujemną temperaturę 

ośrodka. Jednak przyczyną może być po prostu litologia skał, jak sam Habilitant zresztą wspomina. 

Jako przykład recenzent może podać, że w Szwecji, w rejonie dolin Karkevagge i Vassivagge (góry 

Abisko, za kręgiem polarnym) wyznaczono, na podstawie badań elektrooporowych, oporność skał 

przekraczającą 10 kOhmm (Mościcki et al. 2006). Tak duże wartości zmierzono również bezpośrednio 

na ich wychodniach (badania prowadzono w okresie letnim, przy temperaturach sięgających 20oC). 

Jednocześnie Habilitant przyznaje, że w przypadku permafrostu wartości oporności są, „z reguły”,  

znacznie większe. Z praktyki recenzenta wynika, że istotnie tak jest/może być. W badaniach na 

terenie Tatr, wykonując sondowania elektrooporowe w Koziej Dolince, mierzono oporności pozorne 

przewyższające 100 kOhmm, co przekładało się na wyinterpretowane oporności sięgające ~1000 

kOhmm (Mościcki i Kędzia, 2001). Jednak stwierdzenie, że prawdopodobnie związane może to być  z 

wyspowym permafrostem (?), wymagało prowadzenia monitoringu temperatury powietrza i gruntu, 

oraz wykonania innych badań (Kędzia et al. 1998).  

I dalej (str.7): 
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Jak wiadomo (np. z publikacji K. Birkenmajera), geologia Svalbardu jest skomplikowana. W jaki 

sposób można więc wybrać obszar „homogeniczny” pod względem litologii? Zwłaszcza pod pokrywą 

utworów czwartorzędowych. Paradoksalnie, informacji o względnej jednorodności górotworu mogą 

pośrednio dostarczyć właśnie wyniki badań geofizycznych (np. sejsmicznych, geoelektrycznych). 

Habilitant pisze dalej, że wnioski z jego badań mają charakter „przełomowy”. W opinii recenzenta ta 

samoocena powinna być jednak ostrożniejsza. Należy wyraźnie przypomnieć, że metoda 

elektrooporowa dostarcza oszacowania rozkładu oporności elektrycznej w badanym ośrodku, w 

danym momencie czasowym. Nie dostarcza bezpośredniej informacji o temperaturze, ani nie 

odróżnia czy np. w pustce skalnej jest lód czy powietrze (gdyż oba te media są izolatorami). To 

wymaga innych badań, w tym bezpośrednich, też niełatwych. Wnioski dotyczące permafrostu 

powinny być więc formułowane, zdaniem recenzenta, mniej kategorycznie. Dobrze, że w 

anglojęzycznym  artykule A1 Autorzy (Habilitant) dzielą się swoimi wątpliwościami w tym zakresie. 

Nie powinno się pisać, że  „(3) Niskie oporności elektryczne podłoża zapadają…”. Zapewne 

Habilitantowi chodziło o to, „że strefa niskiej oporności zapada… ”. 

Uwagi recenzenta dotyczące oryginalnego artykułu, A1: 

 

W tym anglojęzycznym artykule Habilitant wykazuje większą ostrożność/świadomość (co należy 

docenić) w podejściu do stosowania metody ERT pisząc (str.349): 

 

Tym niemniej, w tekście poniżej znowu występuje zamieszanie w opisie metody, gdy Habilitant, 

używając słowa resistivity, najpierw pisze o oporze (R), a potem o oporności pozornej. Recenzent 

zwracał na to uwagę już wcześniej. 
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Również mylone (zamienione) są symbole L1 i L2. Wydaje się, że czytelniejsze i bardziej zrozumiałe 

byłoby stosowanie określeń „smooth”  i „blocky” w miejsce L2 i L1 (Loke et al. 2003). 

Trudno się recenzentowi, jako geoelektrykowi,  zgodzić z założeniem, że: 

 

Głównie z tego powodu, że przyczyny rejestrowania wartości oporności pozornych (które, co warto 

przypomnieć,  nie są właściwością danej skały, a jedynie wynikiem pomiaru) ≥ 1000 Ohmm mogą być 

różne, a ponadto nie są to wartości ani wyjątkowo duże, ani też typowe dla czegokolwiek. Być może 

Autorom chodziło o oporności rzeczywiste (właściwe), co nie zmienia opinii recenzenta. Oczywiście 

może się pewnie zdarzyć, że przemarznięte utwory (jakie?) mogłyby mieć  1000 Ohmm, ale przecież 

w autoreferacie dotyczącym publikacji A1 mowa jest o wartości o rząd większej -  10000 Ohmm.  

Szczególnego komentarza wymaga zaprezentowana w publikacji tabela (Fig.3) dotycząca oporności 

różnych ośrodków, będąca kompilacją przygotowaną przez Autorów publikacji.  

 

Uwagi recenzenta są następujące: 

1. Oporność właściwa wody zależy od  jej mineralizacji i temperatury. Zazwyczaj mineralizację 

podaje się w formie ekwiwalentu, stężenia roztworu NaCl. Przykładowo [Dortman, 1992], w 

temperaturze 0o C, przy mineralizacji 100 g/l NaCl oporność roztworu wynosi ~ 0.18 Ohmm; 

dla 10 g/l – ~1.1 Ohmm i dla 0.1 g/l - ~90 Ohmm. 

2. Typowe piaski i żwiry są zbudowane (w większości przypadków) z fragmentów skał 

zawierających główne minerały skałotwórcze takie jak kwarc, skalenie itp. Kwarc, jako 

minerał, ma ekstremalnie wysoką oporność elektryczną ~1014 Ohmm (praktycznie jest 

izolatorem). W rezultacie o oporności skał okruchowych, takich jak żwiry i piaski, decyduje 

zawartość, lub brak, wody (wilgoci) w przestrzeniach międzyziarnowych (ew. porach) i jej 

mineralizacja. Wypadkowa oporność piasku/żwiru nasyconego wodą jest wyższa niż 

oporność wody. Przykładowo, dla najprostszego modelu piasku równoziarnistego (tzw. 
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model Maxwela – np. Kobranowa , 1989) oporność piasku nasyconego wodą jest 

orientacyjnie ~2.5 ÷ 5 razy większa niż oporność samej wody. Łatwo to zresztą 

pokazać/sprawdzić wykonując odpowiedni eksperyment z piaskiem w laboratorium lub w 

terenie. 

3. Podana w tabeli dolna wartość oporności dla saturated sands and  gravels wynosi < 0.01 

Ohmm. Jest to wartość, zdaniem recenzenta, absurdalna. Jaką bowiem substancją powinny 

być takie utwory nasycone, w kontekście uwag z powyższych punktów 1 i 2?  Z własnego 

doświadczenia recenzent może podać, że nawet w przypadku powierzchniowych wypływów 

naturalnych solanek (co nie jest przecież typową sytuacją przyrodniczą, a raczej zjawiskiem 

wyjątkowym), utwory czwartorzędowe (piaski, gliny, iły…) nimi nasycone nie miały oporności 

niższych niż ~0.5 Ohmm [Kotarba et al., 2008; Mościcki et al. 2009].  

4. Podobnie w tabeli pokazano, że sands (zapewne chodzi o no saturated) mogą mieć oporność 

mniejszą niż ~0.3 Ohmm. To bardzo mało prawdopodobne. Również dla clays (iły, gliny?) 

podany górny zakres jest podejrzanie duży. Z wieloletnich badań recenzenta prowadzonych 

nie tylko w Polsce wynika, że górna granica dla typowych iłów to ~20 Ohmm. Podobne 

zastrzeżenia można mieć do tak niskiej (10 Ohmm) wartości oporności właściwej zaznaczonej 

dla dolnej granicy w przypadku kwarcytów, skały zbudowanej z ziaren kwarcu spojonych 

krzemionką (oba składniki cechują się ekstremalnie dużą opornością elektryczną). Poczynione 

wyżej uwagi uświadamiają jednocześnie problemy/niejednoznaczności, jakie występują przy 

posługiwaniu się jakościowymi określeniami dotyczącymi litologii (są one często, zwłaszcza 

podczas badań polowych in situ, obciążone subiektywną oceną geologa).  

5. Przedstawione zastrzeżenia są o tyle istotne, że inni badacze (nie-geofizycy) mogą się 

powoływać na zamieszczoną tabelę. 

 

Przechodząc do rozdziału 4. Results and interpretation recenzent pragnie podzielić się 

przedstawianymi niżej spostrzeżeniami.  

Podrozdział publikacji - 4.1. Steinvika.  Recenzent analizuje go bardziej szczegółowo. 

Wyniki interpretacji badań ERT przedstawiono na, powielonej niżej, Fig.8. Analiza tej ilustracji nasuwa 

następujące pytania/uwagi: 
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1. Na jakiej podstawie narysowano(Fig.8 a) linię A nazywając ją wprost  granicą pomiędzy 

permafrostem, a utworami niezamarzniętymi? Linia ta przecina strefy zarówno o względnie 

małej (ok. 120 m profilu), jak i względnie dużej (ok. 140 m) oporności wyinterpretowanej. 

2. Profile S2 i S3, były poprowadzone – jak piszą Autorzy - po tej samej linii pomiarowej. Jednak, 

jak przypuszcza recenzent, nie zastosowano dokładnie tej samej metodyki pomiarowej 

(podstawowy warunek monitoringu). W przypadku S2 (Fig.8 b, rok 2104) pomiary wykonano 

prawdopodobnie (jak sądzi recenzent) również układami o większym rozmiarze, co 

przekładało się na wzrost zasięgu głębokościowego i w konsekwencji odpowiednio „głębszy” 

wyinterpretowany model rozkładu oporności - w porównaniu do wyniku z roku 2012 (Fig.8 c) 

3. Oba przekroje, Fig.8 b i c, różnią się znacząco.  Oprócz rzucającego się w oczy bardziej 

„zwartego” - na profilu S2 w porównaniu do profilu S3 - i o wyższych wartościach oporności 

wyinterpretowanej, charakteru strefy wysokooporowej (kolory niebieskie) utożsamianej 

przez Autorów z permafrostem, widać również duże zmiany lokalne trudne do 

wytłumaczenia. Recenzent zaznaczył ich występowanie prostokątami R1 i R2 , na fragmencie 

Fig.8 pokazanym niżej. Widać, że anomalia niskooporowa widoczna na profilu S3 (pokazana 

owalem w prostokącie R1) zniknęła na profilu S2 . Również anomalia wysokooporowa z 

końcowej części profilu S3 (owale w R2) uległa zdecydowanemu osłabieniu i modyfikacji na 

profilu S2. Czyli zarejestrowano zmiany zachodzące w „przeciwnych kierunkach”. Więcej 

można byłoby powiedzieć wykonując ilościowe porównanie wyników inwersji, co jednak nie 

zostało zrobione. 
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4. Ilościowe porównanie profili S2 i S3 byłoby formalnie możliwe, gdyby pomiary zostały 

powtórzone  dokładnie w tym samym miejscu i w ten sam sposób (stosując identyczne 

wzorce pomiarowe sterujące automatyczną procedurą wykonywania pomiarów – podające 

rozmiary i typy układów pomiarowych). Recenzent sądzi, że ilość danych pomiarowych była 

w obu przypadkach różna (dla S2 jest ich więcej, co świadczy o stosowaniu również większych 

układów), a to ma istotne znaczenie podczas procesu inwersji, wpływając na jej końcowy 

wynik. Tym niemniej porównanie ilościowe jest prawdopodobnie dalej możliwe, przy 

odpowiednim podejściu metodycznym do danych pomiarowych. 

5. Duże zróżnicowanie wyników ERT dla wspomnianych profili S2 i S3 rodzi pytanie o 

dokładność powtórzenia przebiegu linii pomiarowej w terenie, w latach 2012 i 2014. W 

publikacji nie ma informacji na temat sposobu (i dokładności) powtórnego wytyczenia linii 

pomiarowej. Najwłaściwsze byłoby użycie zastabilizowanych elektrod, co jednak – ze 

zrozumiałych dla recenzenta powodów - prawdopodobnie nie mogło być zastosowane.  

6. Sądzić można (m. innymi na podstawie fotografii pokazanej w publikacji na Fig.5 e), że skalne 

podłoże, ukryte pod pokrywą utworów luźnych, może być niejednorodne (np. miejscami 

spękane lub lite). A to ma istotne znaczenie dla krążenia wód zarówno słonych (morskich) jak 

i słodkich opadowych (roztopowych) z możliwą konsekwencją dla dynamiki przemian 

permafrostu. Przepływy wody (zarówno ich drogi, jak i intensywność) mogą być wymuszone 

zmianami poziomu wody morskiej i zmianami miąższości pokrywy śniegowej ulegającej 

roztapianiu. Tak więc, usytuowanie linii pomiarowej (i jej dokładne powtórzenie, o czym była 

mowa wyżej) w stosunku tych niejednorodności podłoża ma istotne znaczenie dla wyników 

ERT. Zwłaszcza w przypadku monitoriowania zmian w rozkładzie oporności. 

Nie analizując szczegółowo dalszej części publikacji, recenzent podaje swoje uwagi dotyczące 

rozdziału podsumowującego publikację A1.   

R1 
R2 
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Generalnie można się zgodzić z kontekstową interpretacją wykonanych badań przedstawioną w 

punktach 1, 2, 3 i 5. Tym niemniej, podana (w 1.) wartość oporności < 100 Ohmm (dlaczego akurat 

tyle?) i komentarz do niej budzą wątpliwości recenzenta. 

Punkt 4 jest bardziej dyskusyjny ponieważ, na przedstawianych wynikach badań (Fig.8 b,c) zmiany są 

widoczne w całych przekrojach, a nie dotyczą szczególnie „bottom active layer” 

Wniosek z Punktu 6 nie ma porycia w wynikach wykonanych badań, wyraża raczej przypuszczenie. 

Ponadto, mając aparaturę pomiarową Autorzy mogli wykonać wzmiankowane sondowanie 

elektrooporowe. 

Punkt 7 mówi o monitoringu. Recenzentowi trudno się zgodzić z tym, że wykonanie tylko dwóch serii 

pomiarowych (i to, prawdopodobnie,  bez zachowania dokładnie takiej samej procedury 

pomiarowej) można nazwać monitoringiem. 

Uwagi techniczne i metodyczne 

W całej publikacji stosowana jest ta sama skala kolorystyczna dla oporności wyinterpretowanej, ale 

jej liczbowy opis jest dziwaczny  (np.  …1719 … 3998 …. 9254…). To utrudnia analizę przekrojów. A 

przecież w programie RES2DINV, używanym przez Autorów można opis skali kolorystycznej prawie 

dowolnie modyfikować. Lub też, co jest praktykowane i ma istotne zalety, wyeksportować cyfrowe 

wyniki inwersji, przetworzyć je do postaci przekroju (mapy) w innym programie graficznym i w nim 

przyjąć odpowiednią1) skalę. Takie podejście pozwala też lepiej przedstawiać i analizować  wyniki 

inwersji.  

  1) 
 Zwłaszcza, że kwestia przyjmowania kolorów (generalnie sposób graficznej prezentacji danych) ma też 

znaczenie dla wyników interpretacji kontekstowej ( np. https://indico.cern.ch/event/591368/contributions/ 

2402659/attachments/1418413/2172438/CERN-Vis-Course-Pt1.pdf ) 

https://indico.cern.ch/event/591368/contributions/
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Zdaniem recenzenta możliwości głębszej analizy i interpretacji danych geofizycznych byłyby większe, 

gdyby Autorzy publikacji mierzyli oporność i temperaturę wody morskiej (i roztopowej, o ile byłoby to 

możliwe) w miejscu pomiarów, a także przeprowadzili przybliżone pomiary oporności skał na ich 

odsłonięciach / wychodniach. Szczególnie w przypadku wody pomiar jej oporności i temperatury nie 

jest skomplikowany. 

Recenzent dzieląc się swoimi uwagami pragnie podkreślić, że ma pełną świadomość (z racji 

wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu badań terenowych w różnych warunkach) z trudności 

przeprowadzenia opisanych badań na Spitsbergenie. Zarówno od strony organizacyjnej, jak i 

wykonawczej.  

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A2. Kształt permafrostu na wybrzeżu skalistym – przykład Przylądka Wilczka 

Recenzent uważa, że sformułowanie „ zadaniem pomiarów ERT było natomiast  wskazanie stanu 

termicznego podłoża” (str.8) za obiecujące zbyt wiele. Można oczywiście kontekstowo analizować 

pomiary ERT pod tym kątem, ale jest to wtedy wnioskowanie pośrednie. 

Również inne sformułowania stosowane przez Habilitanta budzą zastrzeżenia recenzenta (nie tylko 

jako jako geofizyka). Przykładem może być poniższy fragment autoreferatu (str.9): 

 

- Co to jest, owo „zwarte ciało skalne”? Jaki ma sens geologiczny? Tu zapewne chodzi o lokalny kształt 

i charakter strefy wysokooporowej (anomalii elektrooporowej) obrazującej rozkład oporności w 

ośrodku, a nie o jakiś wyróżniający się obiekt geologiczny. 

- Jednoznacznie …. jednoznacznie … To jest słowo, którego należy (zdaniem recenzenta) używać 

bardzo oszczędnie, zwłaszcza w naukach przyrodniczych. Ponownie recenzent pragnie przypomnieć o 

niejednoznaczności badań elektrooporowych. 

- Sformułowanie „pierwszy horyzont punktów pomiarowych znajduje się na głębokości 2,5 m” jest 

skrótem żargonowym, który może być rozumiany dosłownie. Jest to stwierdzenie mylące, zwłaszcza 

nie-geofizyka. Sugeruje bowiem konkretną głębokość pomiaru, a pomiary przecież wykonywane są na 

powierzchni terenu, a nie pod jego powierzchnią. Używane dosyć często (też niezbyt poprawnie) 



15 
 

określenie poziom pomiarowy (z pewnością nie „horyzont”) odnosi się do przyjętego tzw. zasięgu 

głębokościowego (mającego związek z tzw.  DIC - Depth Investigation Characteristic  np. [Roy and 

Apparao, 1971]) danego układu pomiarowego i nie może być traktowane, jak wspomniano, 

dosłownie (co dla geofizyków jest zrozumiałe) . 

- informacji o kontrolnych pomiarach temperatury w otworach (odwierconych podczas badań?) z 

użyciem termistorów recenzent nie znalazł w oryginalnym artykule A2 

Dodatkowo Habilitant stwierdza (str.9), że: 

 

Cóż z tego, skoro nie przeprowadzono niwelacji elektrod i linie profili są prostymi, nie dowiązanymi 

do morfologii terenu ( patrz A2 - Fig.6 -  omawiana niżej)? 

Uwagi recenzenta dotyczące oryginalnego artykułu, A2: 

 

Recenzent odnosi się głównie do informacji dotyczących badań ERT, których autorem jest Habilitant. 

W opisie idei metody elektrooporowej podano (str.446): 

 

Oporność elektryczna, gęstość itp. to cechy materiałowe, przy których nie można mówić o 

intensywności – wydaje się to oczywiste. Słowa intensity można używać w stosunku do zjawisk, pól 

fizycznych…. 

W opisie inwersji danych ERT znajdujemy następującą wzmiankę: 

 
 

Dlaczego ograniczono się do 3 iteracji? Łatwo jest sprawdzić, że wynik inwersji zmienia się wraz z 
ilością iteracji. Na ogół zmiana ilości iteracji z 3 np. na 4 lub 5 skutkuje istotnymi zmianami w 
wyinterpretowanym przekroju (modelu) oporności.  
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Ostateczne rezultaty badań ERT zestawiono w publikacji A2  na Fig.6. Reprodukowana jest ona 
poniżej. 
 

 
 

W podpisie mowa o „inversion models… imaging apparent resistivity of the ground”. Recenzent 
przypomina, że apparent resistivity  (oporność pozorna) to wynik pomiaru będący przedmiotem 
inwersji, a nie wynik inwersji. 
Należy zwrócić uwagę na to, że w przekrojach elektrooporowych nie uwzględniono morfologii terenu 
(co było stosowane w innych publikacjach Autorów, np. w publikacji A1). Prawdopodobnie nie 
wykonano pomiarów wysokości położenia elektrod (niwelacji), co umożliwiłoby ocenę wpływu 
topografii na same pomiary ERT. Jednocześnie uwzględnianie morfologii terenu ma istotne znaczenie 
dla wyników inwersji. Jest to w tym przypadku ważne gdyż, jak można sądzić z Fig.3 (zamieszczonej w 
publikacji A2), pokazującej Numeryczny Model Terenu, deniwelacje mogą sięgać 10 metrów, nie 
mówiąc o lokalnej mikrorzeźbie tego skalistego przylądka (widać to na Fig.4 i Fig. 8 w publikacji).  
Jednocześnie z brakiem morfologii, na wszystkich przekrojach opis osi pionowej (głębokościowej) 
sugeruje, że pomiary robiono praktycznie na poziomie morza.  Ponadto, na profilu P1, nie zaznaczono 
miejsc przecięcia się z profilami P2, P3 i P4, oraz odwrotnie. To znacząco ogranicza możliwość 
całościowej oceny wyników inwersji i ich interpretacji kontekstowej. 
 
Opisując Profil P1 Habilitant pisze: 
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Jest to stwierdzenie trochę „na siłę” (zapewne inspirowano się wynikami badań przedstawionych w 
artykule A1) -  przecież widać z przekroju P1, że do odległości ~350 m takie zjawisko nie występuje. 
Na tym przekroju widać też wyraźnie (co nie jest w ogóle komentowane), że podłoże skalne , poniżej 
strefy „permafrostu”, jest bardzo niejednorodne  „geoelektrycznie”. Wyinterpretowane anomalie 
niskooporowe (kolory czerwone i pokrewne) można wiązać z prawdopodobnym  lokalnym 
zróżnicowaniem stanu ośrodka – występowaniem  spękań i rozluźnień związanych z historią tych skał 
(tektoniką). Takie „słabsze” strefy mogą umożliwiać infiltrację/przepływy słonej wody morskiej (z obu 
stron przylądka), co w konsekwencji może znacząco obniżyć oporność elektryczną takiego masywu 
skalnego.  Być może właśnie taka strefa dominuje centralną część, ~70-110 m profilu P2 (który nie 
jest omawiany w publikacji). 
 
Widać też istotną niekonsekwencję Autorów, którzy w tekście  artykułu stwierdzają (str.447), że za 
strefy permafrostu przyjmują te, w których oporność wyinterpretowana jest > 10000 Ohmm  

 
natomiast na Fig.6 zaznaczają, linią przerywaną, obszary o oporności zaczynające się od ~ 4000 
Ohmm, określając je, jako frozen ground.  
 
 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A3. Wykształcenie gruntów strukturalnych i ich wpływ na strop permafrostu 

Habilitant stwierdza (str.10), że: 

 

Recenzent chciałby w tym miejscu zauważyć, że małe odstępy między elektrodami (1 m, 0.5 m i 

mniejsze) nie są niczym nadzwyczajnym. Jest to bardzo często stosowane w badaniach 

archeologicznych (jest w tym zakresie wiele publikacji, recenzent podaje w formie przykładu te, w 

których brał udział np. Domogalla W. i Mościcki W.J., 2006;   Mościcki W.J, 2008a). Ponadto w Katedrze 

Geofizyki AGH funkcjonuje (od lat 1980-tych) Laboratorium Geoelektryczne, w którym prowadzi się 

modelowania analogowe w zakresie metody elektrooporowej. Od co najmniej 20 lat obejmują one 

również Resistivity Imaging (pierwotna nazwa obecnej ERT). Stanowisko badawcze wyposażone jest w 

linię pomiarową, na której odstęp między mikroelektrodami, których jest 100, wynosi 1.5 cm. 

Modelowania dotyczą różnych problemów, od zjawisk anizotropii (np. Mościcki W.J, 2008b ) poprzez 

problematykę nieciągłej zmarzliny, do zagadnień niejednoznaczności interpretacji ERT (np. Bania i 

Ćwiklik, 2013 i 2014) i innych.  

oraz: 



18 
 

 

Habilitant myli oznaczenia L1 i L2. W jaki sposób inwersja zmniejsza szum? Szum jest przecież cechą 

danych pomiarowych. Tu chodzi raczej o inną definicję błędu dopasowania – oceny stopnia zgodności  

teoretycznego przekroju oporności pozornej (odpowiadającego wyinterpretowanemu modelowi) z 

przekrojem „polowym” - wykorzystywaną przez wspomniane procedury inwersyjne.  

Dalszy opis wyników badań jest miejscami niejasny:

 

Habilitant nie precyzuje jakie to szczeliny – puste** czy wypełnione. Otoczaki zbudowane są 

zapewne ze skał odpornych mechanicznie (kwarcytów, skał metamorficznych?), które same mogą 

mieć bardzo wysokie oporności.  

       ** W oryginalnym artykule A3 jest wzmianka (str. 6)       

 

 To dlaczego w takim przypadku szczeliny mają mieć niskie oporności? 

Znaleźć można też następujące stwierdzenie (str.11): 

  

Na jakich cechach modelu inwersyjnego  Habilitant opiera stwierdzenie „wyraźnie”? Skąd Habilitant 

wnosi, że mogło/może nastąpić „wręcz” zaprzestanie przewodzenia prądu elektrycznego? Czy 

oporność 0,8-1 kOhmm to dużo? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyznacza się się oporność właściwą np. 

kwarcytów, większości skał magmowych, lodu itp. (por. Tab.1 w publikacji A1 i Tab.1 w A3)?  

Dodatkowo, wcześniej, sam Habilitant za dużą uważał oporność > 10000 Ohmm. 

Na str.11 Hablitant posumowuje swoje osiągnięcie nastepująco: 
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Recenzent uważa, że takie kategoryczne stwierdzenia Habilitanta (udowodniły, jednoznaczne) nie 

świadczą dobrze o jego wiedzy o  występowaniu (immanentnej) niejednoznaczności cechującej 

metody geofizyczne, w tym również ERT. Nie jest jasne, co Habilitant uważa za skokowe różnice 

oporności, albo odmienne metody pomiarowe (cały czas mamy doczynienia z ERT). Ponadto 

Habilitant wykorzystuje metodę ERT w wersji 2D do badania struktur, które – jak wieńce czy skupiska 

otoczaków - są formami 3D. Niesie to za sobą istotne skutki (przekłamania) w 2D modelu 

inwersyjnym. Ponadto, taki obiekt, jak np. pojedynczy otoczak jest „widziany” przez układ pomiarowy 

zarówno, gdy leży on pod linią pomiarową, jak i  obok niej (np. Bania i Ćwiklik, 2013). 

 

Uwagi recenzenta dotyczące oryginalnego artykułu, A3: 

 

 
 
 
Uwagi recenzenta są nastepujące: 
- Habilitant myli oznaczenia L1 i L2 (str.5) 
- Z analizy warunków pomiarowych, przedstawionej przez Habilitanta w rozdziale  Disscusion  wynika, 
że zdaje on sobie sprawę (przynajmniej formalnie) z wielu możliwych utrudnień/błędów prowadzenia 
badań ERT w opisywanych sytuacjach terenowych. Pod koniec rozdziału Methods, opisuje też wpływ 
różnych czynników na oporność skał.  
- Tym niemniej, można mieć istotne zastrzeżenia do - wykonanej przez Habilitanta - analizy 
przekrojów oporności wyinterpretowanej, uzyskanych z inwersji, a zestawionych na Fig.3 
(reprodukowanej niżej). 
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1. Czym się kierował Habilitant wyznaczając strop „permafrostu”? Widać, że - na wszystkich 
przekrojach -  „przypisana” jest mu przerywana linia, A, poprowadzona „po” granicy izolinii 
rozdzielającej kolory jasnoniebieski i szaro-zielony. Jednak nie odpowiada ona jakiejś jednej, 
wspólnej wartości dla wszystkich przekrojów. Ze skal kolorystycznych oporności można 
odczytać, że izolinia ta odpowiada w przybliżeniu wartościom: 

a.  Dla Profile 1 (Fig.3a) -  ~   360 Ohmm 
b.  Dla Profile 2 (Fig.3b) -  ~ 5500 Ohmm 
c.  Dla Profile 3 (Fig.3c) -   ~   900 Ohmm 

       Jakie merytoryczne konsekwencje ma to dla wiarygodności przedstawionych analiz/wniosków 
Habilitanta o „stropie permafrostu”?  Przecież np. w publikacji A1 za przejaw permafrostu 
uważano oporności ≥ 10000 Ohmm. 

 
2. Dla recenzenta (geofizyka) przekrój dla Profilu 2 (Fig.3b) jest stosunkowo prosty i może, w 

pierwszym przybliżeniu, sugerować budowę płasko-równoległą ośrodka złożonego 
(przynajmniej w centralnej części) z, upraszczając, trzech „warstw geolektrycznych”: 
obejmującej kolory zielone (~5-10 kOhmm); niebieskie ( < ~5 kOhmm) i czerwone (podłoże > 
~20 kOhmm, być może „lity” permafrost). Dlaczego Habilitant sugeruje, że podłoże owej 
niebieskiej „warstwy” to może być, akurat w tym przypadku, solid bedrock ?  
 

3.  Generalnie mówiąc, wybieranie jakiejś konkretnej wartości izolinii (oporności) jako stropu 
konkretnej skały (lub np.permafrostu) wydaje się ryzykowne i wymaga przekonującego 
uzasadnienia. Wynika to między innymi z tego, że wyniki inwersji nawet dla prostych modeli 
geoelektrycznych nie odtwarzają wiernie granic takiego modelu, a dodatkowo samej inwersji 
mogą towarzyszyć mylące artefakty. Nawet dla niezmienionej budowy „geometrycznej” 
wynik inwersji zależy od wzajemnego rozkładu elementów o względnie niskiej lub wysokiej 
oporności. Ilustruje to poniższy przykład, obliczony przez recenzenta (Fig.Rec.1): 

 
 

                         
 

 

Fig.Rec.1. Proste modele geoelektryczne 2D i odpowiadające im wyniki inwersji 

symulowanych pomiarów 2D ERT układem Dipole-Dipole. 
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4. Również uwagi Habilitanta na temat „falistego” stropu permafrostu (str.11, Conclusions) 
należy traktować z ostrożnością. W celu ilustracji tego problemu recenzent wykonał 
modelowanie (symulację pomiarów) 2D ERT, układem Dipole-Dipole dla bardzo prostego 
modelu, nawiązującego do sytuacji z Fig.3a z publikacji A3 (reprodukowanej wcześniej). 
Obliczone, symulowane dane „pomiarowe” 2D poddane zostały inwersji. Wyniki tego 
eksperymentu przedstawione są poniżej na Fig.Rec.2. Jak widać, uzyskano  wklęsłą 
morfologię „podłoża”, a wynik dodatkowo zależy od zastosowanej w inwersji „siatki”. Przy 
okazji recenzent pokazuje na Fig.Rec.3 te same wyniki inwersji w formie przekroju złożonego 
z „bloków” interpretacyjnych.  

      
 
 

 
 
Fig. Rec.2. Przykład modelowania (zadanie proste) w metodzie ERT 2D, dla układu pomiarowego 
Dipole-Dipole. a) Model 2D rozkładu oporności. Przekroje wyinterpretowane w formie mapy izolinii: 
b) wynik inwersji smooth , symulowanych danych pomiarowych 2D ERT, z zastosowaniem normalnej 
szerokości „oczka siatki” c) wynik inwersji smooth , symulowanych danych pomiarowych 2D ERT, z 
zastosowaniem 1/2 szerokości „oczka siatki” 
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Fig. Rec.3. Przykład modelowania (zadanie proste) w metodzie ERT 2D, dla układu pomiarowego 
Dipole-Dipole. a) Model 2D rozkładu oporności.   Przekroje wyinterpretowane w formie „bloków” : 
b) wynik inwersji smooth , symulowanych danych pomiarowych 2D ERT, z zastosowaniem normalnej 
szerokości „oczka siatki” c) wynik inwersji smooth , symulowanych danych pomiarowych 2D ERT, z 
zastosowaniem 1/2 szerokości „oczka siatki” 
 
Uwagi końcowe recenzenta odnośnie artykułów A1, A2 i A3. 
 
 Recenzent pragnie podkreslić, że zdaje sobie dobrze sprawę, iż wykorzystanie metody ERT 
(nawet przez doświadczonego geofizyka) w badaniach permafrostu nie jest, zwłaszcza w warunkach 
polarnych,  prostą sprawą. Nawet z przestrzeganiem wszelkich reguł „sztuki” prowadzenia badań i  
interpretacji geofizycznej danych pomiarowych.  
 Kłopoty pojawiają się również na poziomie interpretacji kontekstowej (geomorfologicznej, 
geologicznej lub innej). Jak na przykład różni się oporność skał metamorficznych (na ogół o bardzo 
dużej oporności – tysiące Ohmm i więcej) „niezamrożonych”, ale poddanych procesom wietrzenia 
(„napowietrzonych”), od tych samych znajdujących się w strefie występowania permafrostu? Mamy 
tutaj do czynienia ze skomplikowaną sytuacją, w której o właściwościach elektrycznych ośrodka 
decyduje zarówno litologia skały i jej stan fizyczny, jak i temperatura oraz zawodnienie (mineralizacja 
wody również) mogące ulegać dynamicznym zmianom. Ponadto, woda występująca w ośrodku 
geologicznym znajdującym się w temperaturze < 0oC może być zamarznięta (słodka woda), albo nie 
(słona) , co ma  zasadnicze - krańcowo odmienne - znaczenie dla rozkładu oporności. Może to 
wprowadzić wyraźną niejednoznaczność przy traktowaniu oporności jako wskaźnika występowania 
permafrostu, a zwłaszcza określania jego „stropu”.  Jedynym „dowodowym” wskaźnikiem jest 
temperatura [np. Dobiński, 2015], chociaż w tym przypadku pomiary są punktowe  i mogą być 
niełatwe (np. wykonywanie odwiertów). Podejście Habilitanta do kwestii „granicznej” wartości 



24 
 

oporności elektrycznej ośrodka geologicznego, od której traktowany jest on jako objęty 
„permafrostem” jest zmienne. W publikacjach i autoreferacie znajdujemy różne graniczne wartości:  
~400;  ~900;  ≥1000 Ohmm lub ≥10000 Ohmm.  
Można też przeczytać, że oporność  <1kOhmm  jednoznacznie świadczy o rozmarznięciu ośrodka 
(autoreferat -A2) albo , że wartość > 1kOhmm sugeruje jego przemarznięcie (autoreferat -A3).  
 
 
 
Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A4. Pustki krasowe – inny aspekt ekstremalnie wysokich oporności elektrycznych podłoża. 

Recenzent uważa,  że stwierdzenie (str.12) : 

  

jest zbyt kategoryczne, ponieważ nie ma pewności, czy są to pustki (w postaci jaskiń) czy tylko strefy 

mocno skrasowiałego/spękanego i odwodnionego górotworu. Tak więc, wykryto po prostu anomalie 

wysokooporowe, które można – kontekstowo – uważać za strefy potencjalnego występowania 

pustek. 

Oryginalny artykuł A4 (niestety załączony plik pdf nie jest edytowalny) zyskałby znacznie, gdyby na 

wyinterpretowane przekroje ERT (Fig. 6) naniesiono również graficznie informacje o jaskiniach, 

leżących pod profilami pomiarowymi. Np. przekrój przez jaskinie, w skali rysunku, umieszczony na 

rzeczywistej głębokości. Byłoby to cenne, tym bardziej, że autorzy stwierdzają, iż (A4, str.56): 

 

Takie zestawienie graficzne wyników ERT i danych o jaskiniach pozwoliłoby ocenić w jaki sposób 

odwzorowane są omawiane formy krasowe w rozkładzie oporności wyinterpretowanych z ERT. Czyli, 

zrealizować zamierzenie, o jakim Habilitant pisał w autoreferacie (str.11): 

 

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A5. Złożone mechanizmy ruchów masowych w Sudetach 

Odnosząc się do badań ERT recenzent zauważa (po przestudiowaniu publikacji A5), że znacznie lepiej 

można byłoby ocenić i zinterpretować kontekstowo wyniki ERT, gdyby ich lokalizacja pokazana na 

Fig.3 została również zaznaczona na mapach: geologicznej (Fig.4) i geomorfologicznej (Fig.7). Ponadto  

- uwaga metodyczna -  jeżeli przedmiotem badań był obszar ruchów masowych, którego zasięg 

pokazany jest na Fig.3, to dobrze byłoby, gdyby profile ERT, zwłaszcza B i C, obejmowały również 
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teren „dziewiczy”, który można byłoby wtedy traktować jako swojego rodzaju tło. Być może jednak 

warunki terenowe nie umożliwiały takiego podejścia.  

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A6. Uwarunkowania ruchów masowych w obszarze o rzeźbie krawędziowej 

Zarówno w tekście autoreferatu, jak i w samej publikacji (A6) Habilitant wykazuje godną zauważenia 

ostrożność na etapie interpretacji kontekstowej. Z pewnością przeprowadzenie badań ERT w 

opisywanym terenie było bardzo trudne, ale ogólne warunki morfologiczne i, zapewne, budowa 

geologiczna były dalekie od sytuacji 2D wymaganej podczas inwersji badań ERT 2D. Świadczyć o tym 

mogą, między innymi, znaczne błędy inwersji. Generalnie, przy takich uwarunkowaniach, analizę 

kontekstową ERT recenzent uważa (jako geofizyk) za poprawną/możliwą. Warto przy tym zwrócić 

uwagę na kilka dyskusyjnych szczegółów dotyczących przekrojów ERT zebranych A6-Fig.7:  

Potencjalne uskoki (F?) zaznaczone dla Skalniaka i Urwiska Batorowskiego są problematyczne. Widać 

tu  raczej strefy, mniej lub bardziej rozmyte.  Natomiast uskok zaznaczony dla Szczelińca Małego, 

może być po prostu kontaktem (niekoniecznie tektonicznym) różnych litologicznie kompleksów 

skalnych. Dla Białej Skały przerywana linia wydzielająca utwory przypowierzchniowe nie ma 

uzasadnienia w rozkładzie oporności wyinterpretowanej. 

Uwagi końcowe odnośnie artykułów A4, A5 i A6 

 Bardziej zaawansowana analiza ilościowa i kontekstowa interpretacja badań geoelektrycznych ERT 

przy skomplikowanej morfologii/geologii nie jest łatwa i wymaga ścisłej współpracy geologa i 

geofizyka (np.   Woźniak i Bania 2018; Woźniak et. al. 2018).  

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

A7. Pomiary elektrooporowe na obszarze miejskim – przykład Wrocławia 

Tytuł tego podrozdziału jest dosyć niefortunny. Sugeruje pomiary elektrooporowe w celu pokazania, 

między innymi,  specyfiki takich badań w terenie miejskim ( = zabudowanym, np. [Mościcki, 2012]). Z 

treści artykułu A7 wynika jednak, że celem badań, zrealizowanym zresztą, było rozpoznanie płytkiej 

budowy geologicznej. Uzyskane przekroje oporności wyinterpretowanej są czytelne, a ich 

wytłumaczenie w kategoriach geomorfologicznych (geologicznych) wydaje się logiczne. Nie oznacza 

to jednak, że niektóre elementy takiej kontekstowej interpretacji nie są dyskusyjne (np. na pokazanej 

niżej, Fig.9 B  przebieg kropkowanych linii a, i zwłaszcza  b?) - mają słabe uzasadnienie w rozkładzie 

oporności wyinterpretowanej (być może uwzględniono tu inne informacje). 



26 
 

 

Problem wyznaczania „granic” w obrazie ERT można częściowo rozwiązać (uwiarygodnić) analizując 

gradienty zmian oporności wyinterpretowanej [np. Mościcki et. Al., 2014; Woźniak et al. 2017]. 

Bazowanie na samym tylko rozkładzie izolinii jest uproszczone, zwłaszcza, że wynikowy model 

rozkładu oporności jest w istocie dyskretnym (siatkowym) modelem numerycznym (por Fig.Rec.3) 

Przekrój w postaci izolinii jest upraszczającą wizualizacją, a skala kolorów jest dobierana arbitralnie. 

Recenzent wspominał o tych kwestiach już wcześniej. 

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

Problemy pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych ERT 

W tym krótkim rozdziale Habilitant zebrał różne (wybrane) informacje, jednak trudno zorientować 

się, które z nich są rezultatem własnych doświadczeń Habilitanta, a które odnoszą się do danych 

literaturowych. Przykładem może być informacja o trudnościach technicznych (str. 17): 

 

Na jakiej podstawie Hablitant uważa, że np. polewanie wodą wpływa na wynik? Jeżeli tak, to w jakiej 

sytuacji badawczej i w jakim zakresie?  

Z doświadczenia recenzenta wynika, że przy realizacji badań  ERT 2D w terenie, często poważniejszym 

problemem jest prawidłowe wytyczenie linii pomiarowej i właściwe usytuowanie elektrod. Pojawia 

się kwestia spełnienia wymogu prostoliniowości linii pomiarowej w stosowanej metodzie ERT 2D  i 

pytanie, w jaki sposób odstępstwo od tego warunku wpływa na wynik pomiaru/inwersji? Podobnie, 

w jaki sposób niezachowanie właściwej odległości i pozycji (wymuszone sytuacją terenową) elektrod, 

np. skrócenie/wydłużenie nominalnego rozstawu lub „zejście” elektrod z linii pomiarowej, rzutuje na 

wynik pomiarów? Tych zagadnień Habilitant nie podnosi, a zetknął się z nimi prowadząc badania w 

skomplikowanych warunkach terenowych (np. A3). 

Recenzent pragnie podkreślić, że problemy interpretacji badań ERT 2D (a w ogólności 

powierzchniowych badań elektrooporowych) są dwojakiego rodzaju. 

Pierwszy dotyczy ilościowej interpretacji geofizycznej (inwersji). Jest ona ze swej natury 

niejednoznaczna, co oznacza, że do jednego zestawu danych pomiarowych można (mówiąc 
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upraszczająco) „dopasować” wiele różniących się modeli geofizycznych (w przypadku ERT -rozkładu 

oporności obejmującego wartości i geometrię). Ponadto, oprócz tych uwarunkowań (natury fizyczno-

matematycznej) wynik inwersji zależy od „konstrukcji” oprogramowania. Różne programy generują 

różniące się wyniki dla tego samego modelu [Hellman et al. 2016]. Należy mieć tego świadomość. 

Drugi związany jest z interpretacją geologiczną (lub inną, wynikającą z celu badań) wyniku 

wcześniejszej, ilościowej interpretacji geofizycznej. Podstawowy problem leży tutaj w tym, że nie ma 

jednoznacznej relacji oporność <-> litologia. Ponadto ta sama litologicznie skała (próbka) będzie 

zmieniała oporność w zależności od stanu w jakim się znajduje (zawodniona/sucha/zamrożona) 

Habilitant ma o tym doświadczalną wiedzę, o czym informuje stwierdzając: 

 

Recenzent nie jest jednak przekonany czy Habilitant tą wiedzę właściwie wykorzystuje. 

 

Komentarz dotyczący następującego fragmentu autoreferatu: 

Podsumowanie 

Habilitant oceniając swoje osiągniecie używa określenia „dowiodłem przydatności metody 

elektrooporowej” w badaniach geomorfologicznych. A przecież metoda elektrooporowa (w różnych 

wariantach) jest stosowana od dziesiątków lat w różnych zagadnieniach dotyczących , płytkiej 

budowy geologicznej, geomorfologii, badań środowiskowych . O jej uznanej przydatności świadczą 

setki publikacji. 

 

Końcowa ocena osiągnięcia 

Recenzent po wnikliwym* przeanalizowaniu publikacji  składających się na osiągnięcie oraz ich 

autorskiego streszczenia przedstawionego przez Habilitanta w autoreferacie, ma mieszane odczucia. 

Z jednej strony należy docenić, i ocenić wysoko, zaangażowanie Habilitanta w wynajdywanie 

problemów naukowych do rozwiązywania, zdolności organizacyjne oraz pozytywne, a może nawet 

entuzjastyczne, nastawienie do nowoczesnych metod badawczych, w tym geofizycznych. 

Z drugiej strony, recenzent jako geofizyk (specjalizujący się w metodach geoelektrycznych w 

zastosowaniu do badań środowiskowych i płytkiej budowy geologicznej) ma wiele krytycznych uwag 

względem Habilitanta, dotyczących różnych aspektów stosowania przez niego „narzędzia” -  jak 

określa metodę Tomografii Elektrooporowej.   

We wszystkich publikacjach Habilitant występuje w roli geofizyka – planuje badania ERT, realizuje je 

w terenie oraz interpretuje geofizycznie, a później kontekstowo – geomorfologicznie (odpowiada też 

na pytania recenzentów odnośnie ERT). O ile samej, typowej procedury pomiarowej można się 

nauczyć od strony technicznej i jej przestrzegać, to już kwestie interpretacji wymagają szczególnej 
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wiedzy, geofizycznego doświadczenia i odpowiedniego podejścia. Jednak podstawą do poprawnego 

wykorzystywania ERT w badaniach naukowych jest gruntowna wiedza w zakresie  metody 

elektrooporowej obejmująca takie zagadnienia jak: natura wykorzystywanego pola elektrycznego 

prądu stałego, właściwości elektryczne różnych ośrodków (elementy petrofizyki), zasięg i 

rozdzielczość metody, specyfika interpretacji ilościowej, zjawisko niejednoznaczności i wiele innych. 

W tych kwestiach recenzent ma istotne zastrzeżenia do zakresu i jakości informacji (wiedzy) 

zaprezentowanych przez Habilitanta.   

W publikacjach (zwłaszcza dotyczących permafrostu – A1, A2 i A3) recenzent zauważył szereg 

dyskusyjnych lub niedopracowanych elementów/fragmentów (czasem są to nieścisłości, błędy lub 

brak istotnych informacji), które w istotny sposób rzutują na przedstawianą interpretację 

geomorfologiczną, a nawet mogą ją czynić mało wiarygodną). Jako przykład można podać 

zamieszanie związane  z arbitralnym przyjmowaniem przez Habilitanta różnych wartości oporności 

dla permafrostu (artykuły A1, A2, A3).  

Być może związane jest to z traktowaniem Metody Tomografii Elektrooporowej jako narzędzia (wraz 

z konsekwencjami z takiego nastawienia płynącymi).  

W opinii recenzenta Habilitant nie wykazał, że ma wiedzę i świadomość  immanentnej 

niejednoznaczności badań geoelektrycznych – zwłaszcza w zakresie interpretacji ilościowej, co 

skutkuje w końcowej interpretacji kontekstowej. Zapewne też dlatego, opisując swoje osiągnięcie, 

używa określeń takich jak: jednoznacznie, dowiodłem, przełomowy…  

 

Podsumowując recenzent - jako geofizyk- musi stwierdzić, że zestaw siedmiu publikacji 

stanowiących cykl tematyczny opatrzony tytułem: 

 „Tomografia elektrooporowa jako narzędzie rozwiązywania problemów badawczych z 

zakresu geomorfologii” 

 

           Nie wypełnia warunków określonych w .p. 16 Ustawy , które mówią o osiągnięciu naukowym 
stanowiącym znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej. 

 

 

  * Wyniki tych analiz przedstawione są szczegółowo w komentarzach recenzenta, przy omawianiu 

poszczególnych pozycji osiągnięcia  
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Ad.2   Inne osiągnięcia naukowo-badawcze 

 

Z autoreferatu Habilitanta i wykazu publikacji wynika, że spektrum jego zainteresowań jest 

szerokie. Szczególnie uwidacznia się tutaj, wspomniane wcześniej, pozytywne i „efektywne” 

nastawienie Habilitanta do współczesnych, nowoczesnych cyfrowych (numerycznych / 

informatycznych) zdalnych technik pomiarowych oraz  metod przetwarzania danych 

fotogrametrycznych i geodezyjnych. Habilitant  z sukcesami stosuje w zagadnieniach 

geomorfologicznych NMT (Numeryczny Model Terenu), skanowanie laserowe LiDAR (Light Detection 

And Ranging),  - często razem -, oraz rozwijane współcześnie pomiary z wykorzystaniem dronów 

(ogólnie powietrznych statków bezzałogowych) i fotogrametryczne procedury budowania modeli 

trójwymiarowych na podstawie zdjęć (SfM).  Należy docenić Jego osiągnięcia publikacyjne w tym 

zakresie . 

Obiektem badań Habilitanta są zarówno procesy geomorfologiczne w dolinach rzecznych (w 

tym zdarzenia ekstremalne - powodzie), jak i procesy geomorfologiczne na zalesionych stokach 

górskich (tym przypadku oprócz wykorzystania LiDAR i NMT, Habilitant zajmował się również 

badaniami ERT). 

Należy też wspomnieć o zainicjowanych i prowadzonych przez Habilitanta badaniach procesów 

geomorfologicznych w warunkach peryglacjalnych (na Spitsbergenie).Oprócz zagadnień poruszanych 

w osiągnięciu, obejmują one również badania termiczne [Kasprzak M., Szymanowski M. 2018] – 

porównanie danych satelitarnych i pomiarów kontaktowych in situ. 

W kręgu zainteresowań i działalności Habilitanta znajduje się również problematyka 

Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym i zagadnienia jego ochrony. Wykazuje On tutaj znaczące 

zaangażowanie  i zdolności do współpracy z innymi instytucjami. Owocuje to licznymi ekspertyzami  

środowiskowymi (10). 

Ważne miejsce w aktywności badawczej Habilitanta zajmuje udział w licznych (10) wyprawach 

badawczych, głównie w strefy polarne i obszary górskie. Habilitant uczestniczył w nich  jako 

naukowiec, ale też, co należy podkreślić, jako kierownik i organizator.  

Aktywność naukowo-badawcza znajduje też wyraz w udziale w (7) projektach badawczych i 

kierowaniu nimi (3), a także uczestniczeniu w konferencjach naukowych (24 abstrakty, 13 wygłoszone 

referaty), w tym również na forum międzynarodowym.                

Jest też autorem 2 map geomorfologicznych. 

 

Ta zróżnicowana działalność Habilitanta owocuje licznymi publikacjami.  

         Ogólny dorobek publikacyjny jest solidny, zwłaszcza w zakresie artykułów recenzowanych: 
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24 pozycje z bazy JCR (17 po uzyskaniu stopnia doktora) i 24 z listy B MNiSW – ogólnie, 

wykazanych tu jest 37 recenzowanych pozycji. 

Ocena tego dorobku wskaźnikami bibliometrycznymi  jest wysoka i godna podkreślenia: 

 

Indeks Hirscha według Web of Science  - 6 

Sumaryczny IF (impact factor)                  - 61 

Liczba cytowań według Web of Science  - 88 (bez autocytacji) 

 

Na dorobek składa się również udział Habilitanta w 13 (9 po doktoracie) opracowaniach 

monograficznych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno aktywność naukowa Habilitanta, 

różnorodność zainteresowań,  dorobek publikacyjny prezentują poziom wypełniający z 

powodzeniem odpowiednie kryteria oceny. Recenzent nie ma w tej kwestii żadnych 

zastrzeżeń i dorobek Habilitanta uznaje za znaczący. 

 

Ad.3   Działalność dydaktyczna  

 

W wykazie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Habilitanta (obejmujących okres 2004 – 

2019) występuje 15 pozycji. Głównie są to ćwiczenia i wykłady z zakresu Geomorfologii, zarówno 

dotyczące  zagadnień ogólnych (Geomorfologia Polsk, Świata…), jak i problematyki szczegółowej 

(Geomorfologia stosowana, fluwialna….). Zajęcia te prowadzone były dla studiów licencjackich oraz 

na poziomie magisterskim. Habilitant dzielił się swoją wiedzą w zakresie GIS ze studentami kierunku 

archeologia. W zakresie przedmiotu „Ocena zasobów środowiskowych i zagrożeń środowiska” 

prowadził również zajęcia na studiach podyplomowych. Habilitant jest też organizatorem obozów 

naukowych dla studentów. 

W jego dorobku dydaktycznym znajduję się również opieka nad pracami licencjackimi (12 osób), 

magisterskimi (7 studentów) i przygotowanych w ramach studiów podyplomowych (4 osoby). Jest też 

promotorem pomocniczym przy realizacji rozpraw na studiach doktoranckich (2 osoby). 

Recenzent nie ma zastrzeżeń do działalności Habilitanta jako pracownika 

dydaktycznego, tym bardziej, że wykazuje się on dużą aktywnością w zakresie 

popularyzacji nauki (co jest przecież elementem, szeroko pojętej, edukacji społeczeństwa). 
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