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Recenzja  rozprawy  doktorskiej  mgr  Sławomira  Tomasza  Chwałka  pt.  „Uwarunkowania

środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos (IV BC – IV AD) na Cyprze – studium

geoarcheologiczne”  opracowana  na  zlecenia  Dyrektora  Instytutu  Geografii  i  Nauk  o

Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Przedłożona do recenzji praca doktorska została napisana w Instytucie Geografii i Nauk o

Środowisku  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach  pod  kierunkiem dr  hab.  Tomasza

Kalickiego,  prof.  UJK.  Rozprawa  obejmuje  swym  zakresem  geoarcheologię,  geomorfologię

fluwialną, sedymentologię oraz paleografię czwartorzędu. Problematyka badawcza jest więc bardzo

szeroka  i  wymaga  od  badacza  wiedzy  interdyscyplinarnej.  Jednocześnie  obszar,  w  którym

prowadzone były badania należy do trudnych ze względu na występujące warunki środowiskowe

oraz długi i ciągły okres użytkowania przez człowieka. 

Na pracę składa się tekst podzielony na 9 rozdziałów, z rycinami i tabelami (łącznie 203

strony) oraz bibliografia (244 pozycje, strony 204-227), spis rycin (153 ryciny, strony 228-238),

spis  tabel  (16 tabel,  strona 239),  a  także Aneks,  w którym znajdują się  spisy stanowisk (51)  i

datowań TL (33). Do pracy dołączone jest również oświadczenie Autora. Ta obszerna praca zawiera

bardzo bogaty i różnorodny materiał dokumentacyjny. 

Pewne  zastrzeżenia  budzi  struktura  podziału  treści.  Pierwsze  trzy  rozdziały  obejmujące

Wstęp,  Stan  badań i  Położenie  obszaru  badań można  połączyć  w  jeden  większy  rozdział

zatytułowany  Wstęp,  w którym znalazłoby się  Wprowadzenie  (dawny Wstęp)  a  następnie  Stan
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badań i Położenie obszaru badań. Ze względu na swoją treść rozdział 5 powinien posiadać tytuł Cel

i zakres badań zamiast Cel badań. 

We Wstępie (strona 5-6) przedstawiono krótko przesłanki i cele, jakimi kierował się Autor

przystępując do badań na tematem określonym w tytule. W rozdziale tym znajduje się ryc. 1. z

mapą  Cypru,  która  jest  zbyt  mała  a  przez  to  nieczytelna.  Nie  ma  możliwości  odczytania

zamieszczonych objaśnień, brakuje również skali lub podziałki liniowej. Autor nie podał również

źródła tej mapy.  

Rozdział  pierwszy  Stan  badań (strony  6-10)  stanowi  przegląd  literatury  dotyczącej

badanego obszaru. Omówiono tu między innymi wybrane prace na temat zagadnień geologicznych

(geologii  czwartorzędu,  stratygrafii,  tektoniki,  sejsmiki,  paleogeografii,  wieku  teras  morskich),

klimatycznych (zmian w czwartorzędzie), ewolucji krajobrazu i zmian zasiedlania obszaru Cypru a

także  pełnionych  funkcji  i  znaczenia  (gospodarczego,  administracyjnego,  politycznego)  terenu

objętego  badaniami  w okresie  pradziejowym i  czasach  historycznych.  Autor  przedstawia  w tej

części pracy również stan badań geoarcheologicznych regionu Pafos.

W  bardzo  krótkim  rozdziale  2  Położenie  obszaru  badań (strony  10,  11)  została

przedstawiona lokalizacja terenów objętych szczegółowymi badaniami (on site i off site). Rozdział

ten ilustrują ryc. 2 (strona 10) i 3 (strona 11), w których brakuje skali, objaśnień oraz informacji o

źródle.

Rozdział 3 Wybrane komponenty współczesnego środowiska geograficznego i ich zmiany w

czwartorzędzie (strony  11-42)  jest  charakterystyką  fizycznogeograficzną  obszaru  Cypru  ze

szczególnym  naciskiem  na  okolice  Pafos.  Autor  omówił  zróżnicowanie  budowy  geologicznej,

szczególnie  tektoniki,  która  była  i  jest  niezwykle  ważna  dla  funkcjonowania  całej  wyspy

(zestawione tu zostały m. in. najsilniejsze trzęsienia ziemi z obszaru Cypru i wschodniej części

Morza Śródziemnego od starożytności po czasy współczesne) a także stratygrafię czwartorzędu. W

podrozdziale  dotyczącym  stratygrafii  zamieszczona  jest  tabela  prezentująca  zróżnicowanie

litologiczne  i  wiek  osadów  czwartorzędowych.  Pierwsza  kolumna  w tabeli  2  została  nazwana

niezręcznie Budowa a prezentowane poniżej informacje dotyczą wydzieleń i facji. Powinna również

znaleźć  się  tu  informacja  (np.  w  przypisie)  dlaczego  część  prezentowanych  nazw

wydzieleń/formacji nie została przetłumaczona na język polski. Kolejne dwa podrozdziały dotyczą

zagadnień geomorfologicznych – omówiono tu charakterystykę geomorfologiczną regionów Pafos i

Troodos, m. in. znaczenie budowy geologicznej i tektoniki, wiek terasów morskich i przybrzeżnych

nizin  oraz  znaczenie  wypiętrzania,  aktywnych  uskoków  i  erozji  rzecznej  (szczególnie  w

plejstocenie) w ewolucji krajobrazu. W rozdziale tym znajduje się ryc. 9 będąca szkicem rzeźby
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czwartorzędowej Cypru – jest to mapa przygotowana przez Autora. Nie jest jasne co było źródłem

do wykonania tej mapy (kartowanie terenowe, mapa geologiczna, topograficzna?).

W kolejnym podrozdziale  3.4 Klimat (strony 21-24) scharakteryzowany jest klimat i jego

zmiany w młodszym plejstocenie oraz w holocenie. Znajdują się tu informacje nt. zmian warunków

środowiskowych  i  gospodarczych  wywołanych  fluktuacjami  klimatu  oraz  o  ich  różnorodnym

zapisie w tej części świata. W nagłówkach tabeli 3 (zamieszczonej na stronie 22 a zawierającej dane

paleoklimatyczne ...) pierwsza kolumna powinna nazywać się Wiek [ka BP] (zamiast Okres ka BP)

a  druga  Okres  (zamiast  Warunki  klimatyczne).  W  kolejnym  rozdziale  3.5  scharakteryzowane

zostały stosunki wodne.  Jak podaje Autor ze względu na występowanie wody w korytach rzek

jedynie przez 3-4 miesiące w ciągu roku, znaczny spływ powierzchniowy oraz duże jej niedobory,

w ciągu ostatnich 60 lat na Cyprze realizowane były różnorodne projekty infrastrukturalne służące

zatrzymywaniu i magazynowaniu wody deszczowej. Zamieszczona w tym rozdziale ryc. 10 posiada

zbyt wielkie podpisy na osiach.  Autor nie podał informacji  na podstawie jakich danych zostały

przygotowane profile poprzeczne i profil podłużny – czy był to NMT?, mapa topograficzna?). Przy

ryc. 11 również nie podano z jakich danych korzystał Autor przy jej przygotowaniu. W kolejnym

podrozdziale  3.6  (strony  28-30)  scharakteryzowano  gleby  regionu.  Następne  dwa  podrozdziały

dotyczą  charakterystyki  szaty  roślinnej  (strony  31-35)  i  świata  zwierzęcego  (strony  35-36)

badanego  obszaru  oraz  zmian  jakie  dokonały  się  pod  wpływem  gospodarczej  działalności

człowieka.  Zamieszczone  informacje  są  zbyt  szczegółowe  (np.  charakterystyki  poszczególnych

gatunków) w stosunku do celów opracowania a mapa roślinności zamieszczona na stronie 32 nie

jest  czytelna.  W  podrozdziale  3.9  Zasiedlenie  obszaru  i  antropogeniczne  zmiany  wybranych

komponentów  środowiska (strony  37-42)  Autor  przedstawił  na  podstawie  dostępnej  literatury

historię  rozwoju  osadnictwa  oraz  gospodarki  (rolnictwo/górnictwo/metalurgia)  a  także

najważniejsze  skutki  środowiskowe  i  in.  wywołane  tą  działalnością  (wylesienia,  erozja  gleb,

migracje ludności w obrębie wyspy). W tabeli 5 (str.  41-42) zostały zamieszczone główne fazy

osadnicze na Cyprze od czasów klasycznych po współczesne.

W Rozdziale 4  Nea Pafos na tle systemu osadniczego (IV w p.n.e. - IV w n.e.) w basenie

śródziemnomorskim (strony 42-44) Autor przedstawia przyczyny powstania i lokalizacji nowego

miasta z portem (Nea Pafos) a następnie charakteryzuje jego relacje z „otoczeniem” w badanym

okresie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarówno dane historyczne jak i kultura materialna

wskazują  na  dobrze  wybraną  lokalizację  miasta  oraz  bardzo  szerokie  i  różnorodne  kontakty

(handlowe, kulturowe, militarne) tego miasta z, jak pisze Autor, „całym praktycznie ówczesnym

światem, który daleko wybiegał poza obręb Morza Śródziemnego”. 
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Rozdział 5 (strony 44-46)  Cel badań przedstawia cele i zakres przeprowadzonych badań

(powinien posiadać tytuł Cel i zakres badań). Jak podaje Autor, „zasadniczym celem badań jest

określenie  wpływów środowiska przyrodniczego na lokalizację  i  funkcjonowanie  Nea Pafos  na

terenie południowo-zachodniego Cypru w okresie IV w. p.n.e. - IV w. n.e. Projekt w całości odnosi

się do okresu hellenistycznego oraz rzymskiego, kiedy funkcjonowało na tym terenie starożytne

miasto  Nea  Pafos.”  Oprócz  głównego  celu  badań  uwzględnione  zostały  cele  cząstkowe:

„identyfikacja  miejsca  drugiego  portu  Nea  Pafos  znanego  ze  źródeł  starożytnych  pisarzy,

rozpoznanie stratygrafii osadniczej Nea Pafos, rozpoznanie faz aluwiacji doliny Ezousas, typologia,

regionalizacja i waloryzacja geoekosystemów regionu Pafos”.

W rozdziale 6 (strony 47-58) przedstawiono metody badań, które wykorzystano w pracy. Na

podkreślenie zasługuje duża ilość zastosowanych metod. Autor prowadził samodzielnie badania

terenowe oraz wykonał większą część analiz laboratoryjnych. W trakcie badań terenowych Autor

wykonał  analizę  uziarnienia  osadów  gruboziarnistych  metodą  planimetryczną  (dla  aluwiów  i

koluwiów), przeprowadził kartowanie geologiczno-geomorfologiczne regionu Pafos oraz wykonał

badania georadarowe. Datowania bezwzględne osadów wykonane zostały metodą radiowęglową w

laboratorium w Poznaniu  oraz  przez  Autora  (we współpracy z  dr  Marcinem Frączkiem i  dr  P.

Przepiórą)  w Zespole Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych IG UJK w Kielcach.  Uziarnienie

osadów drobnoziarnistych zostało wykonane metodą sitową i z zastosowaniem analizatora cząstek

Mastersizer 3000. Dostępne archiwalne opracowania kartograficzne, archeologiczne i inne zostały

przetworzone przez Autora przy użyciu oprogramowania GIS (QGIS i SAGA GIS). 

Wszystkie  zastosowane metody (terenowe,  laboratoryjne i  kameralne)  zostały opisane w

tym rozdziale.  Zabrakło informacji o sposobie poboru próbek, które były datowane metodą

luminescencyjną  (podano  tylko  metodykę  laboratoryjną)  oraz  w  jaki  sposób/na  jakiej

podstawie rozdzielano koluwia od osadów aluwialnych w badanej dolinie Ezousas. Chodziło

zapewne o kształt klastów i ich obróbkę. Nie jest również jasne w jaki sposób została obliczona

„maksymalna  potwierdzona  długość  transportu  fluwialnego”  badanych  osadów  w  holocenie

(zapewne w oparciu o wyniki analiz petrograficznych).

W Rozdziale  7  (strony  58-144)  przedstawione  zostały  wyniki  badań wykonanych przez

Doktoranta.  Wyniki te zostały opisane w trzech podrozdziałach. 

W  części  pierwszej  zaprezentowane  zostały  rezultaty  z  badań  w  dolinie/korycie  rzeki

Ezousas czyli badania off site (poza właściwym terenem badawczym). Badania prowadzone były w

stanowiskach  zlokalizowanych  w  trzech  odmiennych  odcinkach  rzeki/doliny:  górnym  (7

stanowisk), środkowym  (12 stanowisk) i dolnym  (6 stanowisk). Dla czytelnika nie jest jasny klucz

jaki zastosowano do kolejności prezentacji stanowisk badawczych - nie jest to ani ich położenie w
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biegu  doliny  ani  ich  numeracja.  Każde  z  badanych  stanowisk  jest  szczegółowo  opisane,

przedstawione są również uzyskane wyniki analizy uziarnienia (metodą planimetryczną), datowań

bezwzględnych oraz analiz petrograficznych (wykonawcą tych ostatnich był C. Konstantinovski-

Puntos).  Ta  część  pracy  ilustrowana  jest  licznymi  fotografiami,  przekrojami  topograficzno-

geologicznymi, szkicami morfologicznymi oraz tabelami, które ułatwiają jej lekturę (szczegółowe

uwagi  do  ilustracji  zamieszczone  są  poniżej).  Pod  koniec  charakterystyki  każdego  z  badanych

odcinków znajduje się krótkie podsumowanie uzyskanych wyników. 

Do najważniejszych wyników uzyskanych z badań w dolinie rzeki Ezousas należy zaliczyć:

(1)  rzeźba  badanej  doliny  kształtowana  była  przez  procesy  fluwialne  głównie  w  młodszym

plejstocenie – wyróżnione zostały dwie fazy aluwiacji datowane na 75-48 ka i 25-13 ka (związane

ze zmianami klimatycznymi), w holocenie nastąpiły niewielkie zmiany (z badań pertograficznych

przeprowadzonych  w dolinie  rzeki  wynika,  że  transport  fluwialny  miał  niewielkie  znaczenie  a

„maksymalna potwierdzona długość transportu” wynosiła 7 km).

(2)  duże  znaczenie  w  ewolucji  rzeźby  badanego  obszaru  miały  procesy  tektoniczne,  które

skutkowały wypiętrzeniem poszczególnych obszarów (o 11 m w ciągu 60 ka i 30 m w ciągu 20 ka),

procesami  erozyjno-akumulacyjnymi  i  rozwojem osuwisk.  Ruchy  masowe uwarunkowane  były

zarówno zmianami klimatycznymi (koluwia datowane na 63,2 ka) jak i gospodarczą działalnością

człowieka (koluwia datowane na okres rzymski i średniowiecze).

W części drugiej 7.2.  Rzeźba i osady rejonu Pafos (badania w najbliższym otoczeniu i na

stanowisku – study „on site”) przedstawiono wyniki badań prowadzonych w dolinie rzeki Koskinas

(3 stanowiska), w nieczynnym kamieniołomie zlokalizowanym w centrum Pafos, na Agorze (dwa

wykopy archeologiczne i jeden sondażowy), w kamieniołomie k. Agory (wykop sondażowy) i na

plaży miejskiej Pafos. Badania w tych stanowiskach służyły m. in. weryfikacji hipotezy o istnieniu

starożytnego portu.

Badania w dolinie rzeki Koskinas obejmowały analizę zmienności litologicznej profili w

poszczególnych odcinkach doliny,  uziarnienia  osadów oraz  uzyskanych dat  bezwzględnych TL.

Wynika z nich że główna faza aluwiacji w badanej dolinie datowana jest na okres interpleniglacjału

(41,9±6,3 ka i 47,1±7,1 ka) i nawiązuje do starszej fazy aluwiacji z doliny Ezousas. Od około 50-40

ka  temu  (w  związku  z  niskim poziomem morza  w okresie  glacjalnym)  mamy  do  czynienia  z

przewagą procesów erozyjnych – rozcinaniem pylastych cokołów teras i dostawą drobnoziarnistego

materiału na brzeg morza. Autor słusznie wnioskuje, że zachodzące procesy nie mogły doprowadzić

do „zalądowienia miejsca, w którym miał się znajdować starożytny port” (str. 115).

Wyniki  badań  przeprowadzonych  na  terenie  nieczynnego  kamieniołomu  wskazują  na

sedymentację pylastych osadów (eolicznych ?) od około 200 ka do schyłku plejstocenu. Pod koniec
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plejstocenu miała miejsce aluwiacja spowodowana wilgotniejszymi warunkami klimatycznymi –

występowały spływy torrencjalne, podczas których transportowane były osady żwirowe. 

Z  badań  przeprowadzonych  na  terenie  Agory  wynika,  że  starożytne  miasto  Nea  Pafos

zostało zbudowane na pierwotnym podłożu z glebą holoceńską (data TL – 6,7±1,01 ka); w okresie

maksimum  ostatniego  zlodowacenia  zachodziły  intensywne  procesy  krasowe  (korytarze  i

podziemne  pustki  wypełniane  były  zwietrzeliną  typu  terra  rossa).  Z  wykształcenia  osadów

występujących  w  profilu  sondażowym  (pokrywa  zwietrzelinowa  „współczesna  terra  rosa”

przykrywająca skrasowiałą powierzchnię wapieni … - str 123) na terenie kamieniołomu k. Agory

Autor  wnioskuje  o  braku  możliwości  istnienia  na  tym  terenie  starożytnego,  drugiego  portu.

Przedstawione wyjaśnienie do tego stanowiska nie jest dla recenzenta do końca zrozumiałe.  

Badania  geologiczne  przeprowadzone  na  obszarze  plaży  miejskiej  w  Pafos  wykazały

występowanie współczesnych piasków różnej genezy (fluwialnych, plażowych?) o miąższości do

1,2  m,  które  przykrywają  warstwę  zwietrzeliny  krasowej  znajdującej  się  na  węglanowej  skale

podłoża.  Współczesny  wiek  piasków został  potwierdzony  wykonanymi  datowaniami  TL i  C14

AMS. Wyniki tych badań wskazują, zdaniem Doktoranta na brak możliwości funkcjonowania portu

w tym miejscu  a  także  nie  potwierdzają  hipotezy  francuskich  archeologów (Balandier  2014) o

istnieniu połączenia pomiędzy morzem a kamieniołomem. 

W  całym  tym  podrozdziale  (7.2)  a  szczególnie  w  jego  końcowej  części  zabrakło

informacji (odniesienia do literatury) jak mógł wyglądać/wyglądał taki port w tamtym okresie

(IV  w.  p.n.e.-IV  w.  n.e.)  oraz  jakie  konstrukcje/struktury  po  takiej  budowli  mogły  się

zachować? Całe wnioskowanie oparte jest na przesłankach geologiczno-geomorfologicznych. 

W rozdziale  7.3  (strony  129-144)  zostały  przedstawione  wyniki  badań  georadarowych.

Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie stratygrafii (Agora) oraz rozpoznanie budowy

geologicznej i odszukanie struktur związanych z istnieniem drugiego portu (rampa, kamieniołom i

granica kamieniołomu od strony morza). Autor wykonał echogramy dla 22 profili, ich lokalizacja

została zamieszczona na załączonych mapach (niestety nie jest to zbyt czytelne). Uzyskane wyniki

wskazują  na  wyraźna  różnicę  między  osadami  antropogenicznymi  i  skałami  podłoża.  Z

wykonanych  badań  georadarowych  wynika,  że  miąższość  osadów  antropogenicznych  jest

stosunkowo  niewielka.  Nie  zostały  tu  rozpoznane  struktury,  które  mogłyby  świadczyć  o

funkcjonowaniu portu, nie zaobserwowano również struktur, które mogły powstać w związku

z wypiętrzaniem teras morskich.

W rozdziale 8 Wpływ czynników środowiskowych na lokalizacje i funkcjonowanie Nea Pafos

w basenie śródziemnomorskim (strony 145-196) zaprezentowano typologię geokompleksów, które

zostały podzielone przez Autora na 13 typów. Wyróżnione uroczyska zostały scharakteryzowane
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pod  kątem:  budowy  geologicznej  pokrywy  czwartorzędowej,  rzeźby  powierzchni,  nachylenia

stoków, wód powierzchniowych i  podziemnych,  gleb,  roślinności  oraz występujących procesów

rzeźbotwórczych. Wszystkie te charakterystyki poszczególnych jednostek zostały zamieszczone w

Tabeli 15. W wyniku przeprowadzonej regionalizacji wydzielone typy zostały pogrupowane w 5

terenów:  (1)  najniższa  terasa  morska,  (2)  niższa  terasa  morska,  (3)  wyższa  terasa  morska,  (4)

najwyższa  terasa  morska  i  (5)  stoki.  Dla  całego  badanego  obszaru  oraz  pięciu  wydzielonych

terenów  zostały  wykonane  mapy  typów  i  podtypów  uroczysk  oraz  scharakteryzowano  ich

zróżnicowanie pod względem zajmowanej powierzchni, zróżnicowania glebowego i zachodzących

procesów morfogenetycznych. Na koniec w oparciu o dominujący główny komponent jakim jest

rzeźba  powierzchni  zostały  wydzielone  dwa  typy  –  wyniesione  terasy  morskie  oraz  stoki.  Na

zakończenie Autor przeprowadził bonitację wyróżnionych terenów i typów terenów pod kątem ich

potencjalnego wykorzystania przez społeczności starożytne (np. obszary mieszkalne, gospodarcze,

miejsca sakralne, obszary rolnicze). Zastosowano trzystopniową skalę bonitacji (zastanawiające jest

dlaczego w wybranej skali dla złych warunków wybrano kolor zielony a dla dobrych czerwony?). 

Rozdział ten stanowi bardzo ciekawą część pracy o charakterze aplikacyjnym. Wydaje

mi  się,  że  przeprowadzona  przez  Autora bonitacja  może  być  wykorzystana np.  do  oceny

poprawności lokalizacji obiektów/stanowisk archeologicznych/części miasta, które już zostały

przebadane, przez różne zespoły archeologów działających na tym terenie. Zaprezentowany

materiał ma duży potencjał i może być wykorzystany do dalszych analiz i badań.

Rozdział  9  Wnioski (strony  197-203)  jest  podsumowaniem  pracy.  Wnioski  z

przeprowadzonych  badań,  które  są  poprawnie  sformułowane zostały  podzielone  na  następujące

części:  Rekonstrukcja  paleogeograficzna,  Analiza  środowiskowa  lokalizacji,  Agora,  Hipoteza

drugiego portu i Wnioski końcowe.

Inne uwagi ogólne i szczegółowe 

Brak  informacji/odniesienia  czy  wyróżnione  przez  Autora  w  rozdziale  8  typy  krajobrazów

występowały w okresie funkcjonowania Nea Pafos (IV w. p.n.e.- IV w. n.e.). Klimat był nieco inny

niż współcześnie.

Ponieważ jest to studium geoarcheologiczne nasuwa się pytanie czy na badanych stanowiskach w

dolinach rzecznych (szczególnie w dolnych odcinkach), osadach z wierceń nie występował materiał

datujący  (archeologiczny  –  ceramika,  wyroby  metalowe  i  in.)  pozwalający  uszczegółowić  czy

potwierdzić uzyskany wiek bezwzględny a może go „odmłodzić”? 
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W pracy  brakuje  informacji/opisu  jak  wyglądał/mógł  wyglądać  port  (z  okresu  funkcjonowania

miasta)  oraz  jakie  konstrukcje/struktury  po  takiej  budowli  mogły  się  zachować  (powołanie  na

przykłady z innych/sąsiednich regionów). 

Następujące ilustracje 1, 2, 3, 9, 23, 25, 41, 44, 48, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 84,

88, 92, 95 nie posiadają informacji o źródle a ilustracje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 44, 48, 64, 66, 68, 70, 73,

75, 77, 79, 81, 82, 84, 88, 92, 95 nie posiadają skali.

Znaczna część rycin prezentujących histogramy uziarnienia jest nieczytelna (za mała czcionka).

W tytule prac autor stosuje określenie (IV BC - IV AD) a w tekście pracy (IV w. p.n.e.- IV w. n.e.).

na stronie 15 wiersz 13 jest literówka – „pokazuje mx” – powinno być „pokazuje max”

str. 16 – 3 wiersz od góry jest (Decoster ...) powinno być (De Coster...)

strona 17 – wiersz 6 od góry jest „… Monte San Nicola GSSP ...” powinno być „… Monte San

Nicola GBSSP ...” 

str. 18  - tabela – 6 wiersz od dołu – wapniaki? Chodzi najprawdopodobniej o wapienie.

Strona 26 – wiersz 3/2 od dołu „… roczna produkcja oczyszczonego płynu ...” (czy tu chodzi o

ścieki?)

Str. 46 wiersz 4 od dołu Zadaniem było uzyskanie wniosków, które … (styl)

str. 58 – 1 wiersz od góry Szwarczewski i in. 2014 a w bibliografii jest Szwarczewski 1997?

strona 65 podpis do ryc, 25 „Zlewnia … w górnym” (brak słowa „odcinku”)

W rozdziale 7 na stronie 68 Autor pisze błędnie o „trzech stożkach bocznego dopływu” (stanowisko

Ezousas 16) a w podsumowaniu na stronie 73 poprawnie „o trzech seriach badanego stożka”.  

Str.  73 –  5 wiersz  od dołu  jest  „Maksymalna  potwierdzona długość  transportu  w holocenie  w

górnym odcinku  wynosiła  około  5,3  m (żwir  o  średnicy  20  cm).”  powinno być  „Maksymalna

potwierdzona długość transportu w holocenie w górnym odcinku wynosiła około 5,3 km (żwir o

średnicy 20 cm).”  

str  105 błędny podpis ryciny „zapis rdzeni  lodowych z Grenlandii” – chodzi tu  o zapis jakiejś

informacji … w rdzeniach lodowych ...

Strona 127 ryc. 112. brak objaśnień litologicznych 

Strona 128 – nieprecyzyjne określenie „śliskie” osady gliniaste

str 134. błąd w opisie ryc. 122 – jest „na podstawie mapy topograficznej” a powinno być „zdjęcia

lotniczego/ortofotomapy”.   

str 145. błąd w opisie ryc. 132 – jest „na podstawie mapy topograficznej” a powinno być „zdjęcia

lotniczego/ortofotomapy”.   
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Str. 144 ostatnie zdanie „Sugeruje to, że mamy do czynienia albo z zaburzeniami o charakterze

antropogenicznym albo z procesami środowiskowymi.” - niejasne/skrót myślowy 

Podsumowanie  

Praca mgr Sławomira Tomasza Chwałka stanowi oryginalne rozwiązanie postawionego problemu

naukowego. Praca oparta jest na bardzo bogatym materiale z dużą ilością datowań bezwzględnych i

szczegółowych analiz. Za najważniejsze osiągnięcia uważam: 

(1) Rzeźba badanej doliny Ezousas (badania  off site) kształtowana była przez procesy fluwialne

głównie w młodszym plejstocenie – wyróżnione zostały dwie fazy aluwiacji datowane na 75-48 ka i

25-13 ka; w holocenie nastąpiły tylko niewielkie zmiany (co potwierdzają badania pertograficzne,

„maksymalna potwierdzona długość transportu” wynosiła 7 km).

(2)  Duże  znaczenie  w  ewolucji  rzeźby  badanego  obszaru  miały  procesy  tektoniczne,  które

skutkowały  wypiętrzeniem  poszczególnych  obszarów,  procesami  erozyjno-akumulacyjnymi  i

rozwojem  osuwisk.  Ruchy  masowe  uwarunkowane  były  zarówno  zmianami  klimatycznymi

(koluwia datowane na 63,2 ka) jak i gospodarczą działalnością człowieka (koluwia datowane na

okres rzymski i średniowiecze).

(3)  Przeprowadzona  bonitacja  badanego  obszaru  wskazuje  na  zróżnicowane  możliwości

wykorzystania  gospodarczego  poszczególnych  terenów  w  przeszłości  –  najlepsze  warunki

występują na najniższej i niższej terasie morskiej,  nieco gorsze na wyższej i najwyższej terasie

morskiej a najgorsze na stokach.

(4)  Na  podstawie  badań  prowadzonych  na  obszarze  Agory  można  stwierdzić,  że  Nea  Pafos

zbudowano na pierwotnym podłożu, bez prac niwelacyjnych, wykorzystując istniejące naturalne

ukształtowanie powierzchni.

(5)  Wyniki  przeprowadzonych  przez  Autora  badań  (geologicznych,  geomorfologicznych,

georadarowych i wykonanych datowań bezwzględnych) wskazują z dużym prawdopodobieństwem,

że na północ od agory Nea Pafos w rejonie współczesnej plaży miejskiej nie istniał drugi port.

(6)  O  lokalizacji  i  funkcjonowaniu  miasta  Nea  Pafos  zadecydowały  głównie  czynniki

ekonomiczne i polityczne a nie środowiskowe. Natomiast czynniki środowiskowe, m. in. dwa
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trzęsienia ziemi w 342 r. n.e.  i  394 r.  n.e.,  doprowadziły do upadku miasta i  przeniesienia

stolicy do Salaminy.

Autor wykazał się umiejętnością stosowania różnorodnych metod badawczych.  Praca jest

poprawnie  napisana,  Miejscami  zbyt  szczegółowa,  drobne  niedociągnięcia  (wymienione  w

recenzji) nie umniejszają jej wartości merytorycznej. Cytowana, obszerna literatura wskazuje na

dużą ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta. 

Podsumowując stwierdzam, że rozprawa naukowa Pana mgr Sławomira Tomasza Chwałka

pt. „Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos (IV BC – IV AD)

na Cyprze – studium geoarcheologiczne” spełnia warunki formalne określone w Ustawie z

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie  sztuk  i  wnoszę  o  dopuszczenie  Doktoranta  do  dalszych  etapów  przewodu

doktorskiego. 
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