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Recenzja

osi¹gniêcia naukowego bêd¹cego podstaw¹ wszczêcia postêpowania habilitacyjnego i
pozosta³ych osi¹gniêæ naukowych dr Przemys³awa Gedla w dziedzinie Nauk o Ziemi w
dyscyplinie geologia z tytu³em osi¹gniêcia naukowego:

Zespo³y dinoflagellata z utworów eocenu i oligocenu Polski po³udniowo-
wschodniej - biostratygrafia, paleoœrodowisko i paleogeografia

1. Uwaga wstêpna

Opiniê niniejsz¹ przygotowano na podstawie powo³ania przez Centraln¹ Komisjê do
Spraw Stopni i Tytu³ów na recenzenta w komisji habilitacyjnej dr Przemys³awa Gedla i
zlecenia Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, p. prof. dr
hab. Ewy S³aby, wystêpuj¹cej w imieniu Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych
PAN, pismem z dnia 5 lutego 2016 r.

2. Ocena rozprawy habilitacyjnej

Rozprawê habilitacyjn¹ stanowi zestaw siedmiu publikacji, co jest zgodne z ustaw¹
okreœlaj¹c¹ warunki przeprowadzania procedury habilitacyjnej. Stwierdzam, ¿e
wszystkie z siedmiu przed³o¿onych mi publikacji mieœci siê tematycznie w ramach
proponowanego przez Habilitanta tytu³u rozprawy: Zespo³y dinoflagellata z utworów
eocenu i oligocenu Polski po³udniowo-wschodniej - biostratygrafia, paleoœrodowisko i

paleogeografia.

Publikacje wchodz¹ce w sk³ad osi¹gniêcia naukowego:

(1) Gedl, P., 2000. Newly found marine Oligocene deposits in the Carpathian Foreland
and its palaeogeographic consequences. Slovak Geological Magazine, 6 (2/3): 155-
157.
(2) Gedl, P., 2004. Dinoflagellate cyst record of the Eocene-Oligocene boundary
succession in flysch deposits at Leluchów, Carpathian Mountains, Poland. In:
Beaudoin, A. B. & Head, M. J. (eds), The Palynology and Micropalaeontology of
Boundaries. Geological Society, London, Special Publications, 230: 309-324.
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(3) Gedl, P., 2005. Late Eocene-early Oligocene organic-walled dinoflagellate cysts
from Folusz, Magura Nappe, Polish Carpathians. Acta Palaeobotanica, 45: 27-83.
(4) Gedl P., 2012. Reworked Eocene-Oligocene dinoflagellate cysts in the Miocene of
the Carpathian Foredeep Basin: implications for Paleogene palaeogeography in SE
Poland. Geological Quarterly, 56 (4): 853-868. [IF = 0.761]
(5) Gedl P., 2013. Eocene dinoflagellate cysts from the Popiele beds at Koniusza
(Skole Nappe, Flysch Carpathians, Poland): taxonomy, biostratigraphy, and
palaeoenvironmental reconstruction of a marginal marine basin. Studia Geologica
Polonica, 136: 1-197.
(6) Gedl, P., 2014. Eocene dinoflagellate cysts from the So³okija Graben (Roztocze,
SE Poland): biostratigraphy and palaeoenvironment. Geological Quarterly, 58 (4): 707-
728. [IF = 0.865]

(7) Gedl, P., 2015. Dinoflagellate cysts from the Palaeogene of the £ukowa-4 borehole
(Carpathian Foredeep, SE Poland): biostratigraphy and palaeoenvironment. Annales
Societatis Geologorum Polonia e , 85 (1): 285-308. [IF za 2014 = 0.727]

Z analizy w/w prac i przebiegu kariery zawodowej Habilitatanta wynika, ¿e dr
Przemys³aw Gedl jest mikropaleontologiem, biostratygrafem i geologiem regionalnym
specjalizuj¹cym siê od wielu lat w opracowaniach biostratygraficznych, rekonstrukcjach
paleoœrodowiskowych i paleogeografii utworów jury, kredy i kenozoiku, g³ównie z
obszaru karpackiego. Ca³a dotychczasowa dzia³alnoœæ badawcza dr Gedla pozwala
uznaæ go za wysokiej klasy eksperta, z d³ug¹ praktyk¹ badawcz¹ opart¹ na bardzo
szczegó³owej znajomoœci cyst kopalnych i dzisiejszych wiciowych ¿ó³to-brunatnych
mikroglonów (Dinoflagellata), które, od niedawna, w nowym podziale organizmów
eukariotycznych, klasyfikowane s¹ jako organizmy nale¿¹ce do supergrupy
Chromalveolata. Cysty Dinoflagellata, zwane potocznie dinocystami, pojawiaj¹ siê w
zapisie kopalnym od pocz¹tku triasu, pocz¹tkowo niezbyt licznie, jednak ju¿ w osadach
póŸniejszego mezozoiku, a szczególnie kenozoiku s¹ na tyle czêstymi, niekiedy wrêcz
masowymi mikroskamienia³oœciami, i¿ znajduj¹ szerokie zastosowanie zarówno w
badaniach stratygraficznych, jak i paleoekologicznych, przede wszystkim jako
wskaŸniki paleobatymetryczne i paleoklimatyczne. Dr Gedl nale¿y niew¹tpliwie do
w¹skiego grona europejskich specjalistów, stosuj¹cych z powodzeniem dinocysty jako
podstawowe narzêdzie badañ stratygraficznych. Na podkreœlenie zas³uguje wielka
pracoch³onnoœæ stosowanej przez niego mikropaleontologicznej techniki badawczej,
bardzo przydatnej i zas³u¿onej, szczególnie w poszukiwaniach ropy i gazu.

Za osiow¹ czêœæ zestawu publikacji przed³o¿onych jako podstawa wniosku
habilitacyjnego uwa¿am pozycjê (5) opublikowan¹ w Studia Geologica Polonica (vol.
136, str. 1-197, 2013), stanowi¹c¹ obszerne studium zespo³ów eoceñskich dinocyst z
warstw popielawskich. Jest to, moim zdaniem, na tyle dzie³o fundamentalne, ¿e samo,
na tle pozosta³ych prac, mog³oby zostaæ przedstawione jako rozprawa habilitacyjna.

Ca³oœæ osi¹gniêcia przed³o¿onego mi do zaopiniowania oceniam przede wszystkim
jako próbê uporz¹dkowania dotychczasowej dinocystowej stratygrafii paleogenu Polski

~ na tle rekonstrukcji paleoœrodowiskowej utworów tego wieku. Ta wiod¹ca teza
rozprawy zosta³a przez dr Gedla udokumentowana i rozwiniêta z du¿ym sukcesem. W
trakcie prowadzonych badañ, szczegó³owej analizie poddana zosta³a, w oparciu o
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zapis dinocystowy, sukcesja osadów obejmuj¹ca interesuj¹ce z planetarnego punktu
widzenia warstwy graniczne eocenu i oligocenu. Co wa¿ne, wyniki tych badañ zosta³y
przedstawione miêdzynarodowemu gremium badaczy specjalizuj¹cych siê w
wyznaczaniu wa¿niejszych granic stratygraficznych i og³oszone drukiem w specjalnej
publikacji Londyñskiego Towarzystwa Geologicznego "The Palynology and
Micropaleontology of Boundaries" w 2004 r.

Szczegó³owe opracowanie paleogeñskich zespo³ów dinocystowych i palinofacji
umo¿liwi³o dr Gedlowi podjêcie trudnego zadania dotycz¹cego rekonstrukcji
paleogeograficznej i paleoœrodowiskowej niezwykle rozcz³onkowanych i w znacznym
stopniu fragmentarycznych wyst¹pieñ karpackich i przykarpackich utworów tego wieku,
bêd¹cych przedmiotem badañ pokoleñ geologów. Uwa¿am, ¿e cykl przed³o¿onych mi
do oceny publikacji habilitacyjnych w znacznym stopniu rozwi¹zuje podstawowe
zagadnienia tych badañ, tzn. poza sprecyzowanym okreœleniem wieku badanych
osadów, wiarygodnie odtwarza warunki panuj¹ce w œrodowisku ich sedymentacji i ich
korelacje z zasiêgami transgresji morskich tego czasu.

Przy okreœlaniu paleoceñskiego wieku analizowanych osadów za pomoc¹ stratygrafii
dinocystowej bardzo przydatne okaza³y siê wykonane przez Habilitanta badania
fragmentów osadów zalegaj¹cych na wtórnym z³o¿u w utworach eoceñsko-
oligoceñskich. Dotyczy³o to g³ównie prawie ca³kowicie zerodowanej pokrywy
epikontynentalnych utworów tego wieku. Za du¿e osi¹gniêcie dr Gedla uwa¿am tu
jasno wyodrêbnione, na podstawie charakterystycznych dino- i palinofacji w
paleogeñskich osadach Polski po³udniowo-wschodniej, trzech wyraŸnych stref
sedymentacyjnych: (i) epikontynentalnej morskiej, (ii) strefy brze¿nej i (iii) fliszowych
basenów karpackich. Nale¿y jednak podkreœliæ. ¯e dinocystowa korelacja wiekowa
osadów z tych bardzo ró¿ni¹cych siê od siebie stref nie by³a do koñca mo¿liwa ze
wzglêdu na brak lub niepe³ne frekwencje charakterystycznych cyst.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ w zastosowaniu dinocyst i ich zespo³ow dla celów rekonstrukcji
paleoœrodowiskowych kryje siê pewien paradoks wynikaj¹cy z fizjologii formowania
cyst u dinoflagellatów. Encystacja jest u tych organizmów zwykle reakcj¹ na szkodliwe
dla nich warunki œrodowiska fizycznego, chemicznego i czêsto nawet biologicznego
(stresory). Dinoflagellaty rozwijaj¹ce siê w optymalnych warunkach najczêœciej cyst nie
wytwarzaj¹. Anomainie wysokie frekwencje okreœlonych form cyst w osadzie to zatem
niew¹tpliwie wskaŸnik pewnych odchylonych parametrów œrodowisk tych mikroglonów.
Kieruj¹c siê znajomoœcia tego biologicznie dosyæ dobrze wyjaœnionych przyczyn
zjawiska encystacji, Habilitant s³usznie zastosowa³ zidentyfikowane i opisane przez
siebie zespo³y paleogeñskich dinocyst do odtworzenia charakteru i intensywnoœci
niektórych geologicznie istotnych parametrów potencjalnych anomalii analizowanych
siedlisk dinoflagellatów jak troficznoœæ, zasolenie i temperatura. Porównanie zespo³ów
dinocyst dzisiejszych i paleogeñskich z innych geograficznie obszarów umo¿liwi³y dr
Gedlowi wyodrêbnienie w badanym przedziale czasowym paleogenu Polski
po³udniowo-wschodniej, g³ównie pod wzglêdem zasolenia, œrodowisk morskich,
brakicznych i jeziorzyskowo-bagiennych. Œrodowiska te zmienia³y siê sukcesywnie w
czasie sprzyjaj¹c rozwojowi wielkiej ró¿norodnoœci i mozaikowoœci taksonomicznej
paleogeñskich dinocyst. Przegl¹d taksonomicznego zró¿nicowania zespo³ow dinocyst
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eoceñsko-oligoceñskich, zawarty w siedmiu pracach przed³o¿onych jako osi¹gniêcie
habilitacyjne, pozwala mi stwierdziæ, i¿ dr Gedl z sukcesem wywi¹za³ siê z
postawionego przez siebie zadania i przedstawi³ w przekonuj¹cy sposób kompleksowy
obraz ewolucji paleogeñskich zbiorników wodnych z ich wyraŸnie nieaktualistyczn¹
ekspresj¹ wyra¿on¹ kombinacj¹ kompleksów osadów od pe³nomorskich a¿ po
ewaporatowe, bogate czêsto w szcz¹tki roœlin naczyniowych. Przed³o¿one we wniosku
osi¹gniêcia mog¹ stanowiæ solidn¹ bazê wyjœciow¹ do dalszych szczegó³owych badañ
nad rozwojem kenozoicznych basenów sedymentacyjnych Polski i obszarów
przyleg³ych, jednak pod warunkiem, ¿e zostan¹ wzmocnione wiêksz¹ liczb¹ datowañ
radiometrycznych, i, przede wszystkim, kompleksowymi analizami geochemicznymi.

3. Ocena innych osi¹gniêæ naukowych

Dorobek naukowy Habilitanta po uzyskaniu doktoratu, poza zestawem prac
zg³oszonych jako osi¹gniêcie naukowe, a wiêc stanowi¹cych podstawê przewodu
habilitacyjnego, to 22 prace w czasopismach indeksowanych, czyli objêtych tzw. list¹
filadelfijsk¹, i 57 spoza tej listy, uwzglêdniaj¹c ³¹cznie publikacje recenzowane i
nierecenzowane. Naukometryczna ocena ca³oœci publikowanego dorobku
przedstawiona zosta³a przez Habilitanta w dwóch systemach ewaluacyjnych (ISI i
Scopus). Pozostaj¹c przy systemie zalecanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, to jest ISI Web of Science, indeks Hirscha (H) Habilitanta wynosi 6, co przy
odnotowanych w bazie Web of Science 22 publikacjach i 109 cytowaniach nale¿y
odnotowaæ z uznaniem. Dane te œwiadcz¹, ¿e publikacje dr Gedla, mimo w wiêkszoœci
regionalnego charakteru, zosta³y odnotowane przez miêdzynarodowe gremia badaczy.

Z uznaniem odnotowujê te¿, ¿e w swoim dorobku Habilitant ma ³¹cznie 119 publikacji
i kilkadziesi¹t abstraktów konferencyjnych i prezentacji wyników badañ na
konferencjach miêdzynarodowych i krajowych w postaci referatów b¹dŸ posterów.
Kierowa³ czteroma projektami badawczymi i recenzowa³ 8 takich projektów. Wykona³
18 recenzji dla periodyków z listy JCR i 7 dla innych czasopism zarówno krajowych, jak
i zagranicznych.

Aktywnoœæ i dorobek dr Gedla w obszarze badawczym spoza tematyki prac
z³o¿onych jako osi¹gniêcie habilitacyjne zamyka siê w krêgu zagadnieñ, których
motywem przewodnim jest prawie zawsze dokumentacja i interpretacja zapisu dinocyst
i ich zespo³ów ró¿nego wieku geologicznego. W tym monotematycznym zbiorze prac
wydzieliæ mo¿na opracowania dinocyst z utworów mioceñskich, paleogeñskich,
kredowyh i jurajskich, które wykorzystane zosta³y przez dr Gedla do wypowiedzi i
propozycji na temat przydatnoœci korelacyjnej dinocyst, biotycznych i abiotycznych
cech ich siedlisk i generalnie charakteru sedymentacji w zasiedlanych przez nie
basenach. Pod wzglêdem geograficznym i stratygraficznym badaniami tymi objête
zosta³y utwory ró¿nych ogniw miocenu zapadliska karpackiego, centralno karpackiego
paleogenu obszaru Polski i S³owacji, serie osadów pogranicza kredy i paleogenu
Karpat fliszowych i niektóre bogate w dinocysty osady jury kontynentalnej Polski. Za
szczególnie wartoœciowe uwa¿am wykonane w ramach tych badañ analizy zespo³ów
dinocyst z ci¹g³ych profili litologicznych granic eocen-oligocen i kreda-paleogen.
Chocia¿ dok³adnego przebiegu tych granic nie uda³o siê dr Gedlowi wyznaczyæ, to,
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zdaniem Habilitanta, te obydwa okresy œwiatowo uznanych wielkich kryzysów
biotycznych nie znajduj¹ widocznych gwa³townych zmian w zapisie dinocystowym. S¹

to obserwacje istotne, zastanawiaj¹ce i rzucaj¹ce nowe œwiat³o na dotychczas
obowi¹zuj¹ce interpretacje zjawiska kryzysów, jakie w tym czasie dotknê³y wiele grup

makroskopowych organizmów morskich i l¹dowych. W interpretacji dr Gedla zmiany te

w zapisie dinocystowym mia³y charakter d³ugofalowy i wi¹za³y siê z fluktuacjami

klimatycznymi powi¹zanymi g³ównie ze zmianami cyrkulacji oceanicznej.

Odrêbnym obszarem zainteresowañ dr Gedla s¹ badania zró¿nicowania dinocyst

zale¿noœci w zale¿noœci od litofacji. Ich celem jest ustalenie powi¹zañ miêdzy

taksonomiczn¹ ró¿norodnoœci¹ zespo³ów dinocyst i czynnikami œrodowiskowymi takimi,
jak poziom natlenienia kolumny wody i jej sezonowego obci¹¿enia materia³em

organicznym z l¹du. Wyodrêbnione pod tym wzglêdem przez dr Gedla zespo³y
dinocyst stanowi¹, moim zdaniem, cenny wk³ad do badañ nad dynamik¹ troficzn¹

kenozoicznych basenów morskich.

Spor¹ czêœæ aktywnoœci badawczej dr Gedl poœwiêci³ badaniom zespo³ów cyst z
morskich utworów kredy i jury, przy czym szczególnie du¿o uwagi skierowa³ w stronê

sekwencji tego wieku z pieniñskiego pasa ska³kowego i Polski Ni¿owej, co pozwoli³o
mu na stwierdzenie znacznych ró¿nic w sk³adzie zespo³ów dinocyst w strefie

granicznej prowincji sub-borealnej i tetydzkiej. Szczególnie dla utworów jurajskich
badania te by³y prowadzone pod k¹tem wyodrêbnienia specyficznych zespo³ów

dinocyst, koreluj¹cych siê z poziomami amonitowymi, z jednoczesnym wsparciem
innymi grupami skamienia³oœci i obserwacjami chemostratygraficznymi. Poznawczo

wartoœciow¹ konkluzj¹ wynikaj¹c¹ z tych badañ jest stwierdzenie, i¿ wielkie bogactwo
taksonomiczne dinocyst z tego przedzia³u stratygraficznego stanowi klucz do

zrozumienia, nie zawsze dobrze w zapisie litologicznym widocznej, ró¿norodnoœci
œrodowisk ¿ycia, obejmuj¹cych nisze ekologiczne od stref lagunowych po
pe³nomorskie. Z uznaniem nale¿y te¿ odnotowaæ prowadzone aktualnie przez dr Gedla

pilota¿owe badania eoceñskich, oligoceñskich i wczesno kredowych dinocyst z
obszarów oko³obiegunowych (Wyspa Seymoura, Grenlandia, Spitsbergen).

4. Ocena dzia³alnoœci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

Pozytywnie oceniam dorobek dydaktyczny dr Gedla w postaci wspó³promotorstwa

piêciu prac magisterskich w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu

Jagielloñskiego, prowadzenie specjalistycznych æwiczeñ w ramach kursu preparacji
skamienia³oœci dla pracowników i doktorantów Instututu Paleobiologii PAN i

organizacja kursu "Mikropaleontologii" dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Dr Gedl

legitymuje siê tak¿e osi¹gniêciami w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej (Czechy,
S³owacja, Ukraina), i bogat¹ dzia³alnoœæ redakcyjn¹. Jest autorem rozdzia³u

"Dinoflagellata" w podrêczniku "Palinologia" pod red. S. Dybowej-Jachowicz i A.

Sadowskiej (Instutut Botaniki PAN w Krakowie). W ramach podnoszenia kwalifikacji

eksperckich dr Gedl odby³ sta¿e naukowe w kilku krajowych i zagranicznych (Holandia,

Niemcy, W³ochy, Belgia) oœrodkach badawczych i akademickich.
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5. Wniosek koñcowy

Uwa¿am, ¿e zagadnienie naukowe, które dr Gedl w ramach rozprawy za³o¿y³

rozwi¹zaæ, zosta³y w³aœciwie sprecyzowane i opracowane w du¿ym stopniu
samodzielnie przy u¿yciu w³aœciwych metod. Rozprawa wykazuje te¿ dostateczny

stopieñ wiedzy ogólnej autora w zakresie dyscypliny naukowej, do której kwalifikuje siê
jej temat. Dr Gedl wykaza³ siê bieg³oœci¹ w opracowanej tematyce i krytycyzmem przy

rozstrzyganiu kwestii spornych. Oceniam, ¿e od czasu uzyskania stopnia doktora jest
badaczem o wzrastaj¹cych mo¿liwoœciach, potrafi¹cym operowaæ wspó³czesnymi

osi¹gniêciami naukowymi zarówno co do za³o¿eñ, jak i metod i argumentacji.

Na podstawie analizy przed³o¿onego mi do oceny habilitacyjnego osi¹gniêcia

naukowego i innych, wy¿ej wskazanych, dowodów aktywnoœci badawczej dr

Przemys³awa Gedla w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie

geologii, stwierdzam, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi postêpowania
w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych (Rozporz¹dzenie Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 3 paŸdziernika 2014 r. w sprawie

szczegó³owego trybu i warunków przeprowadzania czynnoœci w przewodzie
doktorskim, w postêpowaniu habilitacyjnym oraz w postêpowaniu o nadanie tytu³u

profesora), ¿e ca³oœæ przedstawionych osi¹gniêæ naukowych Habilitanta spe³nia
warunki stawiane rozprawom habilitacyjnym. Na tej podstawie sk³adam wniosek o

dopuszczenie dr Przemys³awa Gedla do dalszych etapów postêpowania o nadanie mu

stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia.

Pro czak
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