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PRZEDMOWA
W roku 1972 Komitet Nauk Geologicznych PAN powo³a³ kilkuosobowy
Zespó³ do Spraw Polskiej Terminologii Stratygraficznej. Zadaniem Zespo³u by³o
wtedy przygotowanie pierwszego polskiego projektu nomenklatury i klasyfikacji
stratygraficznej, które w Polsce nie podlega³y przedtem ¿adnym metodologicznie
uporz¹dkowanym i ujednoliconym regu³om postêpowania stosowanym w innych
krajach przy badaniu nastêpstwa i wiekowych zale¿noœci cia³ skalnych. Wynikiem
pracy Zespo³u by³o opublikowanie w roku 1975 przez ówczesne Wydawnictwa
Geologiczne „Zasad polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej” w serii wydawniczej Pañstwowego Instytutu Geologicznego „Instrukcje i Metody Badañ Geologicznych” (zeszyt 33). Zalecenia zawarte w tym
dokumencie zaczê³y byæ odt¹d stosowane, z regu³y z dobrym skutkiem, przez wielu polskich geologów.
W ci¹gu 30 lat pojawi³y siê w œwiatowej geologii nowe sposoby klasyfikacji
stratygraficznych, a stare zosta³y udoskonalone. Stworzy³o to koniecznoœæ unowoczeœnienia „Zasad ...” z roku 1975. Komitet Nauk Geologicznych PAN postanowi³
zatem przedyskutowaæ i przygotowaæ now¹ ich wersjê. Trud jej ostatecznego zredagowania podjêli cz³onkowie Komisji Stratygrafii KNG, którzy stali siê przez to
g³ównymi autorami oddawanych obecnie do r¹k spo³ecznoœci geologicznej „Polskich zasad stratygrafii”, wydanych dziêki finansowemu wsparciu i ¿yczliwoœci
Dyrekcji Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
„Polskie zasady stratygrafii” s¹ dokumentem autoryzowanym i rekomendowanym przez Komitet Nauk Geologicznych PAN jako uporz¹dkowany zbiór zasad, którymi geolodzy powinni pos³ugiwaæ siê przy wykonywaniu wszelkich prac
— czy to badawczych, czy to aplikacyjnych — choæby tylko w czêœci zwi¹zanych
z klasyfikacj¹ i okreœlaniem wzajemnego u³o¿enia cia³ skalnych, a wiêc ze stratygrafi¹. Dla u³atwienia w tekœcie podane s¹ konkretne przyk³ady poprawnego stosowania rekomendowanych zasad.
„Polskie zasady stratygrafii” s¹ unowoczeœnionym zbiorem norm, który z pewnoœci¹ bêdzie wymaga³ jednak dalszych udoskonaleñ. Jest wiêc to dokument otwarty,
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a wszystkich geologów stosuj¹cych w swej pracy zasady stratygrafii zachêcamy
do nadsy³ania do Komitetu Nauk Geologicznych PAN uwag i propozycji mog¹cych
publikowany obecnie tekst ulepszyæ z po¿ytkiem dla ca³ej spo³ecznoœci geologicznej.
Komitet Nauk Geologicznych PAN apeluje do wszystkich redakcji polskich czasopism z dziedziny nauk o Ziemi, zw³aszcza do redakcyjnych recenzentów, o do³o¿enie w trakcie prac edytorskich starañ o przestrzeganie „Polskich zasad stratygrafii”
przez autorów artyku³ów naukowych przyjmowanych i aprobowanych do druku.
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Przewodnicz¹cy Komitetu Nauk Geologicznych PAN

WSTÊP
Z inicjatywy Komitetu Nauk Geologicznych PAN przygotowano now¹ wersjê
polskiego kodeksu stratygraficznego. W trakcie prac w szczególnoœci uwzglêdniono:
1. Dotychczasowe, trzydziestoletnie doœwiadczenia nad wprowadzaniem
w ¿ycie skodyfikowanych zasad stratygrafii w Polsce, zainicjowane wydaniem
w 1975 roku Zasad polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej. Ta „zielona ksi¹¿eczka” zbiorowego autorstwa (Alexandrowicz i inni)
dobrze przys³u¿y³a siê polskiej geologii, o czym najlepiej œwiadcz¹ liczne opracowania geologiczne, wykonane na podstawie sugestii i regu³ polskich Zasad ....
2. Krytyczny przegl¹d nowszych koncepcji (np. allostratygrafii, stratygrafii sekwencji), przede wszystkim w œwietle II wydania „International Stratigraphic
Guide” z 1994 r. (pod redakcj¹ Salvadora). Liczne kodeksy czy przewodniki stratygraficzne, które ukaza³y siê w œwiatowej literaturze geologicznej, zaproponowa³y
nowe, niekiedy wzajemnie wykluczaj¹ce siê rozwi¹zania, i dobrze siê sta³o, ¿e równie¿ polscy geolodzy wypowiedzieli siê w tych kwestiach.
Dyskusji nad tymi problemami poœwiêcona by³a sesja robocza, która odby³a
siê w Warszawie jesieni¹ 2001 r., z inicjatywy dr. hab. Paw³a Karnkowskiego.
W jej wyniku zarysowa³y siê nastêpuj¹ce wnioski:
— nie ma generalnie potrzeby korygowania formalnych zasad biostratygrafii
i chronostratygrafii na u¿ytek polskich geologów, poniewa¿ (1) przy proponowaniu nowych schematów biozonacji powinno d¹¿yæ siê do nadania im uniwersalnego charakteru, a (2) podstawowe kwestie biochronologii, chronostratygrafii
i stratotypów rozstrzygane s¹ na forum podkomisji i grup roboczych w ramach
Miêdzynarodowej Komisji Stratygrafii (International Commission on Stratigraphy; http://www.stratigraphy.org);
— nowa wersja polskich zasad terminologii i nomenklatury stratygraficznej
powinna skupiæ siê zatem na problematyce litostratygrafii;
— nale¿y uwzglêdniæ nowsze dyscypliny wspó³czesnej stratygrafii, w szczególnoœci stratygrafiê sekwencji i allostratygrafiê.
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Z koñcem 2003 roku Komitet Nauk Geologicznych powo³a³ komisjê do opracowania polskiego kodeksu stratygraficznego w sk³adzie: prof. dr hab. Grzegorz
Racki (przewodnicz¹cy), prof. dr hab. Marek Narkiewicz, dr hab. Pawe³ Karnkowski i dr Tomasz Wrzo³ek, która zosta³a uzupe³niona o dr. hab. Stanis³awa Skompskiego, dr. Jacka Grabowskiego i dr. hab. Jerzego Nawrockiego. Punkt wyjœcia do
szczegó³owego opracowania stanowi³ polski dokument z 1975 roku, ale skorzystano te¿ z innych kodeksów narodowych (np. czeskiego — Chlupaè, Storch, 1997;
brytyjskiego — Rawson i in., 2002).
Ostatecznie, z przewodnika miêdzynarodowego (Salvador, red., 1994) przejêto now¹ kategoriê jednostek — magnetostratygrafiê. Zasadnicz¹ czêœæ opracowania stanowi¹ zrewidowane zasady kodeksu litostratygrafii; w stosunku
do pierwotnej wersji dokonano jednak tylko zmian uznanych za niezbêdne,
zw³aszcza w podrozdziale dotycz¹cym ustanawiania i rewizji jednostek formalnych, zostawiaj¹c fragmenty nie wymagaj¹ce skorygowania — zgodnie z wnioskami wynikaj¹cymi z artyku³u Narkiewicza (2003). Pozosta³e podstawowe
kategorie przedstawiono w sposób bardziej zwiêz³y, z licznymi odwo³aniami do literatury, a ostatni rozdzia³ zawiera krótki przegl¹d innych, wa¿niejszych metod stratygrafii. Nie wnikano te¿ w specyficzne problemy stratygrafii najm³odszego
neogenu (czwartorzêdu), gdy¿ bêdzie to przedmiotem odrêbnego specjalistycznego
opracowania przygotowywanego przez Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN (por.
Mojski, red., 1988). Ca³oœæ „Polskich zasad stratygrafii” stanowi rodzaj rozszerzonego przewodnika do stratygrafii „stosowanej”, bez aspiracji podrêcznikowych.
Nale¿y na koniec podkreœliæ, ¿e w odró¿nieniu od Zasad...(Aleksandrowicz i in.,
1975), traktujemy to opracowanie jedynie jako zbiór zaleceñ metodycznych i proceduralnych oraz komentarzy, a nie w œcis³ym znaczeniu kodeks stratygraficzny.

1. POJÊCIA PODSTAWOWE
1.1. STRATYGRAFIA
Stratygrafia jest dzia³em geologii zajmuj¹cym siê okreœlaniem wzajemnego
u³o¿enia ska³ w kolejnoœci ich powstawania, czyli ustalaniem ich wieku wzglêdnego. Celem stratygrafii jest porz¹dkowanie serii skalnych na podstawie ich pierwotnego rozprzestrzenienia, prowadz¹ce do periodyzacji dziejów Ziemi, czy te¿
skalnych obiektów pozaziemskich.
Termin stratygrafia wywodzi siê od ³aciñskich s³ów stratum (warstwa) oraz grapho (opisujê). W tradycyjnym ujêciu geologicznym oznacza to metodê badañ warstw skalnych
o swoistych cechach lub w³aœciwoœciach, najczêœciej oddzielonych w przybli¿eniu
p³askimi i równoleg³ymi powierzchniami oddzielnoœci. Zachowuj¹c wyjœciow¹ konotacjê, stratygrafia nie ogranicza siê dziœ tylko do chronologicznego systematyzowania
warstwowanych sukcesji osadowych, lecz dotyczy tak¿e niewarstwowanych cia³ skalnych, bez wzglêdu na ich genezê. Ogólnym prawid³om stratygrafii podlegaj¹ wiêc
wszystkie typy ska³ — osadowe, magmowe i metamorficzne.
W wiêkszoœci cia³ skalnych obecne s¹, w mniejszym czy wiêkszym stopniu, sk³adniki
starsze, równowiekowe i m³odsze ni¿ zasadniczy proces, który dane ska³y utworzy³.
Brak rozró¿nienia tej ró¿nowiekowoœci mo¿e prowadziæ do b³êdów czy niejasnoœci
w okreœlaniu pozycji stratygraficznej utworów geologicznych, na przyk³ad przy u¿yciu
do celów biostratygrafii skamienia³oœci redeponowanych, albo wtórnie wprowadzonych do danej ska³y przez ¿y³y klastyczne czy neptuniczne. W szczególnoœci, w przypadku stratygrafii serii skalnych bêd¹cych wynikiem metamorfizmu regionalnego,
o wyj¹tkowo wyraŸnie czytelnej wieloetapowoœci powstawania, precyzyjne okreœlenie
wieku mo¿e byæ niemo¿liwe dla ska³y jako ca³oœci.
Okreœlanie tak zwanego bezwzglêdnego wieku ska³ w latach (geochronometria) metodami datowañ izotopowych (radiometrycznych) polega na pomiarze w³aœciwoœci ska³
zale¿nych od czasu oraz wyliczeniu wieku ze wzoru opisuj¹cego zmianê danej
w³aœciwoœci w funkcji czasu. Ustalenia geochronometrii s¹ komplementarne i niezale¿ne od ustaleñ stratygrafii, a wiêc mo¿liwa jest niekiedy weryfikacja wieku izotopowego (ang. isotopic age, numerical age) przez stratygrafiê lub odwrotnie.
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1.2. PIERWOTNE U£O¯ENIE CIA£ SKALNYCH
Pierwotne u³o¿enie ró¿nych cia³ skalnych to takie, które istnia³o w chwili powstawania m³odszego z nich:
— dla ska³ osadowych i wulkanicznych m³odsze ska³y przykrywaj¹ strop ska³
starszych (osadowych lub jakichkolwiek innych), le¿¹cych w ich sp¹gu (zasada
superpozycji Steno);
— ska³y intruzywne s¹ zawsze m³odsze od ska³ os³ony, w które intruduj¹;
— ska³y metamorficzne s¹ zawsze starsze od niezmetamorfizowanych ska³ osadowych, œcinaj¹cych je w powierzchni erozyjnej, a tak¿e starsze od intruduj¹cych
w nie ska³ magmowych.
U³o¿enie pierwotne mo¿e zostaæ zatarte, niekiedy bezpowrotnie, zazwyczaj wskutek
rozerwania ci¹g³oœci przestrzennej ska³ przez ró¿nego rodzaju uskoki i nasuniêcia,
szczególnie czêste i o znacznej amplitudzie w ska³ach intensywnie sfa³dowanych.

1.3. KLASYFIKACJA STRATYGRAFICZNA
Klasyfikacja stratygraficzna polega na ustalaniu normalnego nastêpstwa warstw
i wszelkich innych cia³ skalnych w skorupie ziemskiej oraz grupowaniu ich w jednostki podzia³u na podstawie ró¿norodnych ich cech, w tym sk³adników. Istnieje
wiele ró¿nych kategorii klasyfikacji stratygraficznej, gdy¿ jest wiele cech, które
mo¿na przyj¹æ za podstawê takiej kategoryzacji.
1.3.1. Jednostka stratygraficzna to cia³o skalne lub zespó³ cia³ skalnych powi¹zanych stosunkiem nastêpstwa czasoprzestrzennego, a wiêc utwory geologiczne ujête
w jednostkê w obrêbie klasyfikacji przyjêtej dla naturalnego nastêpstwa serii skalnych w skorupie ziemskiej na podstawie jakiejkolwiek z wielu cech lub sk³adników
ska³. Jednostki stratygraficzne obejmuj¹ konkretne jednostki materialne z³o¿one
z cia³ skalnych, tote¿ odcinki czasu geologicznego, umownie zdefiniowane dla potrzeb korelacji wiekowej (jednostki geochronologiczne; tab. 1), nie s¹ same w sobie
jednostkami stratygraficznymi. Jednostki stratygraficzne jednej kategorii nie musz¹
pokrywaæ siê z jednostkami innych kategorii.
1.3.1.1. D e f i n i o w a n i e jednostki stratygraficznej to procedura okreœlania
jej cech diagnostycznych, a wiêc wyznaczenia jej granic; nale¿y tworzyæ krótkie i jasne definicje jednostek stratygraficznych.
1.3.1.2. C h a r a k t e r y s t y k a jednostki stratygraficznej to opis jej zawartoœci,
zw³aszcza jej cech umo¿liwiaj¹cych rozpoznanie danej jednostki w profilach,
gdzie nie s¹ widoczne jej granice.
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Ta b e l a 1
Zestawienie kategorii i jednostek — terminów klasyfikacji stratygraficznej
(Salvador, red., 1994, zmienione)

Kategorie
stratygraficzne

Podstawowe
jednostki
stratygraficzne*

Litostratygraficzne

grupa
formacja
ogniwo
warstwa

Biostratygraficzne

poziom (biozona)
poziom zasiêgu
poziom œcieœniony
poziom zespo³owy
poziom filogenetyczny
inne rodzaje biozon

Magnetostratygraficzne

magnetozona

Inne (nieformalne)
kategorie stratygraficzne
(chemostratygraficzne,
sejsmiczne,
paleoklimatyczne,
allostratygraficzne itd.)

brak regu³y
m.in. poziom (zona)
z odpowiednim
przedrostkiem

Chronostratygraficzne

eototem
eratem
system
oddzia³
piêtro
podpiêtro
chronozona

Ekwiwalentne
jednostki
geochronologiczne
eon
era
okres
epoka
wiek
podwiek
doba (chron)

* Jeœli jednostki dodatkowej rangi s¹ niezbêdne, przedrostki pod (sub) i nad (super) mog¹ byæ u¿yte
wraz z odpowiedni¹ nazw¹ jednostki.
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1.3.2. Cia³o skalne oznacza trójwymiarowy obiekt skalny, o okreœlonych cechach
lub w³aœciwoœciach petrograficznych, b¹dŸ to fizykochemicznych, b¹dŸ paleontologicznych, odró¿niaj¹cych dane cia³o skalne od s¹siaduj¹cych.
W³aœciwoœci te, to miêdzy innymi: powierzchnie oddzielnoœci sedymentacyjnej (na ogó³ w przybli¿eniu p³askie, sp¹gowe i stropowe, powierzchnie „warstw”),
mniej lub bardziej ostre granice zmian litologii, sk³adu chemicznego, zespo³u zawartych w ska³ach skamienia³oœci, w³aœciwoœci fizycznych itp. Stratygrafia zajmuje siê wszelkimi cia³ami skalnymi niezale¿nie od ich geometrii i genezy.
1.3.3. Kategorie klasyfikacji stratygraficznej. Podstaw¹ klasyfikacji stratygraficznej mo¿e byæ jakakolwiek cecha ska³y, jednak podstawowe znaczenie dla stratygrafii maj¹ trzy kategorie klasyfikacji: litostratygraficzna, biostratygraficzna
i chronostratygraficzna. Odpowiadaj¹ one trzem podstawowym aspektom stratygrafii (Hedberg, red., 1976), która jednak z punktu widzenia celu prowadzonych
badañ stanowi niepodzieln¹ dziedzinê badañ geologicznych. Ostatnio do³¹czy³a
do nich magnetostratygrafia (tab. 1).
1.3.3.1. K l a s y f i k a c j a l i t o s t r a t y g r a f i c z n a zajmuje siê porz¹dkowaniem warstw i innych cia³ skalnych ujêtych w jednostki, zdefiniowane na podstawie kryteriów litologicznych.
1.3.3.2. K l a s y f i k a c j a b i o s t r a t y g r a f i c z n a zajmuje siê porz¹dkowaniem warstw i innych cia³ skalnych ujêtych w jednostki, zdefiniowane
na podstawie zawartych w nich skamienia³oœci, szczególnie zaœ skamienia³oœci przewodnich.
1.3.3.3. K l a s y f i k a c j a m a g n e t o s t r a t y g r a f i c z n a grupuje ska³y
w jednostki stratygraficzne na podstawie podobieñstwa ich w³aœciwoœci
magnetycznych, zdefiniowane przez inwersje polarnoœci, odzwierciedlaj¹ce
historiê zmieniaj¹cego siê skokowo pola magnetycznego Ziemi.
1.3.3.4. Kl a s y f i k a c j a c h r o n o s t r a t y g r a f i c z n a zajmuje siê porz¹dkowaniem warstw i innych cia³ skalnych na podstawie ich wieku i stosunków
czasowych i wywodzi siê poœrednio z korelacji stratygraficznej, dokonywanej
najczêœciej przy zastosowaniu kryteriów paleontologicznych (biostratygrafia),
litologicznych (litostratygrafia), czy magnetycznych (magnetostratygrafia).
Wiek ska³, w odró¿nieniu od ich litologii, zawartych w nich skamienia³oœci,
czy te¿ innych podobnych cech, tylko poœrednio poddaje siê obserwacji i weryfikacji, a wiêc czêsto jest hipotetyczny i wynika z mniej czy bardziej rozbudowanych interpretacji.
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1.3.3.5. I n n e k a t e g o r i e k l a s y f i k a c j i s t r a t y g r a f i c z n e j mog¹
porz¹dkowaæ cia³a skalne ujête w jednostki wyró¿nione na podstawie takich
cech jak: w³aœciwoœci sejsmiczne, przewodnictwo elektryczne, parametry
geochemiczne (np. trwa³e izotopy wêgla), warunki tworzenia siê objête litogenez¹ lub okreœlone przez œrodowisko sedymentacji (w tym cyklicznoœæ depozycji), paleoklimat, powierzchnie nieci¹g³oœci itp.
1.3.4. Jednorodnoœæ pod wzglêdem cechy lub cech charakterystycznych jest postulowana dla formalnych jednostek stratygraficznych, co podkreœla zastosowanie
terminu jednostka w ich nazwie (ang. unit). Z drugiej strony niektóre proponowane w literaturze kategorie klasyfikacji stratygraficznej (np. allostratygrafia) grupuj¹ niejednorodne wewnêtrznie kompleksy cia³ skalnych i dla ich okreœlenia
powinno siê stosowaæ termin wydzielenie stratygraficzne (ang. division).
1.4. FORMALNE I NIEFORMALNE JEDNOSTKI STRATYGRAFICZNE
Jednostk¹ formaln¹ jest obdarzona nazw¹ jednostka klasyfikacji litostratygraficznej, biostratygraficznej, magnetostratygraficznej lub chronostratygraficznej,
nazwana i ustanowiona zgodnie z zasadami zaproponowanymi w niniejszym
opracowaniu, wynikaj¹cymi wprost z zaleceñ Miêdzynarodowej Podkomisji Klasyfikacji Stratygraficznej (Salvador, red., 1994; Murphy, Salvador, red., 1999;
patrz: http:// www.stratigraphy.org). Pozosta³e jednostki, bazuj¹ce czêsto na kombinacji cech z ró¿nych kategorii klasyfikacyjnych, okreœlamy jako nieformalne;
ich stosowanie mo¿e mieæ znaczenie zw³aszcza na wstêpnym etapie badañ geologicznych i w przypadku opracowañ analitycznych, a tak¿e dotycz¹cych niewielkich obszarów badañ.
Nale¿y d¹¿yæ do formalizowania tych jednostek nieformalnych, które odzwierciedlaj¹ wa¿ne, o ponadlokalnym znaczeniu, etapy historii litosfery; wa¿nym kryterium zasadnoœci wydzielania jednostek formalnych jest zatem ich istotna
przydatnoœæ dla celów praktycznych (np. opracowañ kartograficznych, hydrogeologicznych czy z³o¿owych), ale nie powinno siê to odbywaæ kosztem ich merytorycznej poprawnoœci.
1.5. JEDNOSTKI LOKALNE, REGIONALNE I GLOBALNE
Swoistoœæ historii geologicznej odrêbnych obszarów, zró¿nicowanie regionalne
zjawisk petrogenetycznych (np. facje osadowe) oraz przestrzenna zmiennoœæ zespo³ów organizmów (np. rafotwórczych) s¹ podstawowymi przyczynami odmiennego wykszta³cenia i nastêpstwa serii skalnych na ró¿nych obszarach.
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W tej sytuacji wydzielane na poszczególnych obszarach jednostki stratygraficzne maj¹ czêsto charakter lokalny. Szczególnie wyraŸnie dotyczy to jednostek litostratygraficznych, jednak lokalny charakter ma tak¿e wiele spoœród jednostek
biostratygraficznych, gdy¿ tak¿e one definiowane s¹ przez facjalne i (lub) paleogeograficznie ograniczone wystêpowanie skamienia³oœci. Co wiêcej, tak¿e jednostki
chronostratygraficzne mog¹ mieæ charakter jednostek lokalnych tam, gdzie mo¿liwoœæ ich wydzielania jest ograniczona z powodu zawodnoœci metod korelacji, wynikaj¹cych czêsto z ubóstwa lub braku skamienia³oœci przewodnich.
1.6. KORELACJA STRATYGRAFICZNA
Korelacja stratygraficzna polega na wskazaniu odpowiedników lub ci¹g³oœci
obocznej warstw czy innych utworów geologicznych albo skamienia³oœci i prowadzi do ich korelacji wiekowej. Poprzez rozszerzanie wiedzy o wieku i nastêpstwie jednostek lokalnych na wiêksze obszary oraz przez ustalanie stosunków
wiekowych miêdzy jednostkami wydzielonymi na ró¿nych obszarach, korelacja
s³u¿y stopniowej redukcji jednostek lokalnych na korzyœæ regionalnych i globalnych.
Korelowanie jakichkolwiek jednostek lokalnych mo¿e byæ dokonywane na
podstawie ró¿nych kryteriów: skamienia³oœci, cech litologicznych, danych radiometrycznych, znamion klimatu i wielu innych. Korelacja litologiczna (litostratygraficzna) dokonywana jest na podstawie bezpoœredniej obserwacji cech litologicznych, natomiast korelacja biostratygraficzna jest korelacj¹ prowadzon¹
na podstawie zawartych w ska³ach skamienia³oœci.
W praktyce korelacja prowadzi do wskazania jednowiekowoœci w przybli¿eniu, z odchyleniem czêsto znacznym i niewymiernym. Spowodowane to jest
trudnoœciami lub wrêcz brakiem mo¿liwoœci obiektywnego przeœledzenia
w przestrzeni skalnej powierzchni równego wieku (izochronicznych). Zamierzeniem ka¿dej korelacji stratygraficznej jest jednak d¹¿enie do wskazania równowa¿ników wiekowych.
1.6.1. Korelacja graficzna polega na wykorzystaniu reperów biostratygraficznych,
ale te¿ danych litologicznych (np. poziomy tufitowe) i magnetycznych, dotycz¹cych maksimów transgresji, a tak¿e danych chronometrycznych, do uzyskania
najlepszych mo¿liwych rezultatów korelacji w postaci linii korelacji (ang: lines of
correlation) w prostok¹tnym uk³adzie wspó³rzêdnych (patrz: Keith, Lane, red.,
1995). Zestawienie wyników korelacji graficznej licznych profili prowadzi
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do konstruowania zbiorczych profili standardowych (ang: composite standard
sections); przyk³adem tego typu opracowania jest zbiorczy profil franu Klappera
(1997) oraz Devonian Time Scale Kaufmanna: http://www.uni-tuebingen.de/geo/gpi/mitarbeiter/kaufmann/timescale.htm (patrz te¿: Kaufmann, 2006).
Z jednej strony korelacja graficzna stanowi metodê prezentacji wyników uzyskanych
przy zastosowaniu wielu ró¿nych danych, z drugiej strony wykresy korelacji graficznej
umo¿liwiaj¹ weryfikacjê danych, które pos³u¿y³y do skonstruowania wykresu: wykrycie luk stratygraficznych, zmian tempa sedymentacji, mog¹ równie¿ u³atwiæ rozpoznanie w¹tpliwych taksonomicznie oznaczeñ skamienia³oœci. Warunkiem poprawnoœci
korelacji graficznej jest dobra jakoœæ danych, s³u¿¹cych do wykreœlania linii korelacji
i konstruowania zbiorczych profili standardowych.

1.7. STRATOTYP
Stratotyp to wybrany profil geologiczny, zawieraj¹cy nastêpstwo warstw
uznane za wzorcowe dla danej jednostki lub granicy stratygraficznej (ryc. 1).
Stratotyp powinien stanowiæ podstawê jasnej, jednolitej i niezmiennej definicji stratygraficznej, jednoznacznej dla wszystkich, powinien wiêc byæ szczególnie
starannie wybierany oraz dok³adnie wyznaczany.
1.7.1. Stratotyp jednostki stratygraficznej jest wzorcowym profilem geologicznym utworów geologicznych, stanowi¹cym podstawê definicji i charakterystyki
danej jednostki stratygraficznej.
1.7.2. Stratotyp granicy stratygraficznej jest charakterystyczn¹ powierzchni¹
w obrêbie wybranego nastêpstwa ska³, stanowi¹c¹ wzorzec dla definicji danej jednostki stratygraficznej, a wiêc wyró¿nienia jej granicy.
1.7.3. Stratotyp z³o¿ony jest stratotypem jednostki utworzonym przez powi¹zanie kilku stratotypów cz¹stkowych — stratotypów czêœci profilu danej jednostki
stratygraficznej.
1.7.4. Hipostratotyp (profil odniesienia) jest stratotypem drugorzêdnym, ustanowionym w celu rozszerzenia zasiêgu jednostki lub granicy okreœlonej przez stratotyp na inne obszary geograficzne lub inne facje.
1.7.5. Obszar typowy (stratotypowy) wyró¿nienia stratygraficznego (jednostki
lub granicy stratygraficznej) jest obszarem, na którym znajduje siê stratotyp lub
w przypadku braku stratotypu obszar, na którym wyró¿nienie to by³o po raz pierwszy dokonane.
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Ryc. 1: a — Stratotyp jednostki i stratotypy granic dla jednostki litostratygraficznej
(formacji B); b — Stratotyp granicy dla jednostki chronostratygraficznej; punkt
w sukcesji skalnej definiuje doln¹ granicê piêtra B w globalnym profilu i punkcie stratotypowym (GSSP)

1.8. GRANICE JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH
Granice jednostek stratygraficznych powinny pokrywaæ siê mo¿liwie dok³adnie z zasiêgiem wystêpowania ich cech diagnostycznych.
Granice jednostek nale¿¹cych do ró¿nych kategorii stratygraficznych mog¹ siê
przecinaæ i nie musz¹ siê pokrywaæ.
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Stratygrafia zajmuje siê przede wszystkim dolnymi i górnymi granicami jednostek, jako ¿e one w³aœnie odzwierciedlaj¹ czasowe zmiany cech diagnostycznych. Z drugiej strony, zasiêgi oboczne jednostek stratygraficznych okreœlone s¹
przez zasiêgi podstawowych cech, wskazanych w definicji jednostek, ale w praktyce granice te bywaj¹ trudne do przeœledzenia, z racji niewielkiego stopnia ich
ods³oniêcia i trudnoœci rozpoznawania wg³êbnych powierzchni ró¿nowiekowych
(heterochronicznych). W tym aspekcie wa¿na jest próba wydzielania jednostek
stratygrafii sekwencji, stosowanych niekiedy w praktyce stratygraficznej, gdzie
metodami geofizycznymi mo¿liwe jest przeœledzenie granic.
Horyzont stratygraficzny jest powierzchni¹ lub cienk¹ warstw¹ o wyraŸnej pozycji w profilu stratygraficznym, w praktyce czêsto odpowiadaj¹c¹ powierzchni
izochronicznej (równego wieku). Istnieje wiele rodzajów horyzontów stratygraficznych, jak horyzonty biostratygraficzne, litologiczne, czasowe (chronohoryzonty), horyzonty sejsmiczne i inne.
1.9. TERMINOLOGIA STRATYGRAFICZNA
Terminologia stratygraficzna ustala ogólne terminy z dziedziny stratygrafii,
takie jak np. formacja, warstwa, piêtro, system czy poziom.
Poziom (zona) jest czêsto stosowanym nieformalnym lub formalnym okreœleniem drobnej jednostki stratygraficznej we wszystkich kategoriach klasyfikacji stratygraficznej,
tzn. poziom litologiczny, poziom biostratygraficzny (biozona), poziom wiekowy itp.

1.10. NOMENKLATURA STRATYGRAFICZNA
Nomenklatura stratygraficzna (nazewnictwo stratygraficzne) to zbiór regu³
nadawania nazw w³asnych poszczególnym jednostkom stratygraficznym, wydzielonym poprzez procedury klasyfikacji stratygraficznej i przy zastosowaniu
przyjêtych terminów stratygraficznych.
1.11. USTANAWIANIE NOWYCH JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH
Ustanawianie nowych jednostek stratygraficznych wymaga publikacji w ogólnie dostêpnym wydawnictwie naukowym, w jêzyku kongresowym (ale patrz:
rozdz. 2.3), zawieraj¹cej nastêpuj¹ce elementy:
— nazwa jednostki, ewentualnie starsze okreœlenia u¿ywane do nazwania ska³ tej
jednostki w literaturze;
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— uzasadnienie celowoœci wydzielania nowej jednostki; porównanie nowej jednostki, zw³aszcza z s¹siednimi jednostkami tej samej rangi w obrêbie danej kategorii klasyfikacyjnej;
— definicja jednostki, a wiêc wskazanie cechy lub cech diagnostycznych oraz
precyzyjnych kryteriów wyznaczania granic jednostki; dodatkowo ustalenie stratotypu lub stratotypów jednostki lub jej granic, z dokumentacj¹ lub jej wskazaniem w literaturze geologicznej; stratotypy nie s¹ niezbêdne dla jednostek
biostratygraficznych, a tak¿e dla tych jednostek, które okreœlane s¹ jako suma jednostek ni¿szego rzêdu, a definiowanych poprzez swoje stratotypy;
— aspekty regionalne jednostki i jej wiek;
— charakterystyka jednostki: zwiêz³y lecz treœciwy opis zawartoœci jednostki,
z ewentualnym wskazaniem dodatkowych opisów w literaturze;
— literatura przedmiotu.
1.12. REWIZJA JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH
Rewizja jednostek stratygraficznych to przedstawienie propozycji zmian jednostek ju¿ istniej¹cych, dziêki którym to zmianom zrewidowana jednostka staje
siê bardziej naturalna i u¿yteczna.
Nale¿y d¹¿yæ, jeœli to mo¿liwe, raczej do rewizji starszych jednostek ni¿ do
tworzenia jednostek nowych. W przypadku postêpów korelacji, gdy udowodniona
zostaje równowiekowoœæ dwóch lub wiêkszej liczby starszych jednostek, nale¿y
rozwa¿yæ pozostawienie nazwy najstarszej (zasada priorytetu); dopuszcza siê
uznanie nazwy m³odszej za wa¿n¹, jeœli przemawiaj¹ za tym aspekty merytoryczne tej jednostki: pe³nia jej definicji i charakterystyki, dostêpnoœæ stratotypów, cytowania w literaturze geologicznej, itp.
***
Wszystkie klasyfikacje stratygraficzne, scharakteryzowane szczegó³owo w kolejnych rozdzia³ach, s¹ œciœle z sob¹ powi¹zane, gdy¿ albo opieraj¹ siê na w³aœciwoœciach ska³ w obrêbie skorupy ziemskiej (ang. rock-units), albo opisuj¹
chronologicznie historiê Ziemi bezpoœrednio rekonstruowan¹ z zapisu kopalnego
(ang. time-rock units). Nale¿y jednak podkreœliæ fragmentarycznoœæ tego zapisu
— nieznanej wielkoœci luki, nieci¹g³oœci i niezgodnoœci mog¹ w istocie kryæ siê
w ka¿dej powierzchni u³awicenia. Wykazanie ci¹g³oœci, a wiêc wskazanie sukcesji
pozbawionych tych brakuj¹cych interwa³ów jest samo w sobie integralnym celem
stratygrafii i wa¿nym wk³adem w zrozumienie zjawisk historii geologicznej.
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Odrêbnoœæ ka¿dej z kategorii stratygrafii wynika z wykorzystania innych cech
i atrybutów zapisu. Jednostki litostratygraficzne s¹ podstawowymi jednostkami
kartowania geologicznego, tak powierzchniowego, jak i wg³êbnego, z regu³y ustalanymi we wstêpnym etapie regionalnych prac stratygraficznych. Nieraz jednak
charakterystyka paleontologiczna mo¿e byæ wa¿nym, wrêcz diagnostycznym wyró¿nikiem litologii, np. w przypadku utworów rafowych, muszlowców czy radiolarytów. Poniewa¿ ka¿da jednostka litostratygraficzna powsta³a w okreœlonym
przedziale czasu geologicznego, ma ona równie¿ wymiar chronostratygraficzny.
Litologiczna charakterystyka oddaje jednak w pierwszym rzêdzie powtarzalne
w historii Ziemi warunki powstawania serii skalnych, a nie konkretny czas ich powstawania. St¹d wynika ich immanentna cecha — diachronicznoœæ granic.
Badania biostratygraficzne te¿ zwykle wi¹¿¹ siê z wczesn¹ faz¹ opracowañ
stratygraficznych, o ile skamienia³oœci w ogóle wystêpuj¹ w badanej sukcesji osadowej. Charakterystyka paleontologiczna odzwierciedla biotop reprezentowany
przez œrodowisko depozycji, tote¿ — mimo ró¿nych kryteriów wyró¿niania —
granice poziomów biostratygraficznych i jednostek litostratygraficznych mog¹
siê pokrywaæ, zw³aszcza w przypadku zapisu radykalnych zmian facjalnych.
Dziêki nieodwracalnym zmianom ewolucyjnym, biostratygrafia dostarcza jednak
unikalnych jednostek stratygraficznych.
Klasyfikacje lito- i biostratygraficzna s¹ podstawowymi obiektywnymi narzêdziami w okreœlaniu wzglêdnego wieku sukcesji skalnych, trudnymi do przecenienia w odwzorowaniu litologii i geometrii cia³ skalnych („architektury
stratygraficznej”) w obrêbie skorupy ziemskiej oraz rozwoju ¿ycia i kopalnych
ekosystemów na Ziemi. Dlatego te¿ obie te kategorie zosta³y obszernie potraktowane w polskich zasadach stratygrafii.
Jednostki polarnoœci magnetycznej (i szereg innych narzêdzi stratygraficznych opartych na parametrach geofizycznych i geochemicznych; patrz: rozdz. 6.)
mog¹ byæ wyró¿niane tylko w przypadku zachowania siê diagnostycznych
w³aœciwoœci ska³. Ich specyfika wynika jednak z globalnego zakresu zmian pola
magnetycznego, co zbli¿a je do jednostek chronostratygraficznych. Co wiêcej,
zmiany te (odwrócenie polarnoœci) trwaj¹ krócej ni¿ 5 tysiêcy lat, tote¿ taki b³¹d
korelacji czyni je istotnie przybli¿onym ekwiwalentem granic chronostratygraficznych, ale opartych na konkretnej w³aœciwoœci fizycznej zachowanej w skale.
Inaczej mówi¹c, horyzont odwrócenia polarnoœci magnetycznej mo¿e zbli¿aæ siê
do idealnego chronohoryzontu, choæ w istocie nie jest chronohoryzontem. Ta
kategoria stratygrafii posiada szereg ograniczeñ, wynikaj¹cych choæby z mo¿liwoœci subsekwentnej remagnetyzacji czy u³omnoœci zachowania sygna³u magnetycznego, tote¿ potencja³ korelacyjny magnetostratygrafii mo¿e w rzeczywistoœci
nie odbiegaæ od walorów biokorelacji, a nawet niekiedy litokorelacji. W sumie,
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s¹ to bardzo po¿yteczne przes³anki dla ustalania pozycji chronostratygraficznej
serii skalnych, ale z powodu braku indywidualnego aspektu (ka¿da zmiana polarnoœci jest taka sama) wymagaj¹ testowania innymi metodami stratygraficznymi,
najczêœciej datowaniami biostratygraficznymi.
Jednostki chronostratygraficzne to wyidealizowane, jednowiekowe cia³a skalne, bez wzglêdu na ich charakterystykê i w³aœciwoœci wykorzystywane w wy¿ej
wymienionych metodach, ograniczone przez izochroniczne powierzchnie i horyzonty. Ka¿da jednostka chronostratygraficzna odpowiada pewnemu przedzia³owi
czasowemu w geologicznej historii Ziemi (jednostce geochronologicznej). W celu
zdefiniowania tych abstrakcyjnych wydzieleñ, wykorzystuje siê wszelkie mo¿liwe przes³anki jednowiekowoœci, w tym wiele nowych technik i metod stratygrafii,
przede wszystkim allostratygrafiê, cyklostratygrafiê i chemostratygrafiê, wpisuj¹cych siê w ogólniejszy nurt stratygrafii zdarzeñ (ang. event stratigraphy) (rozdz.
6.). Pierwszoplanow¹ pozostaje jednak niezmiennie korelacja biostratygraficzna.
Coraz szerzej stosowane s¹ bardziej wyrafinowane, iloœciowe metody kwantyfikacji zapisu kopalnego, wykorzystuj¹ce, miedzy innymi, banki danych paleontologicznych, w celu osi¹gniêcia dok³adnoœci biokorelacji w skali globalnej rzêdu
10 tys. lat (patrz przegl¹d w: Sadler, 2004; Hammer, Harper, 2005). Podobn¹ precyzjê korelacji w skali basenu sedymentacyjnego daj¹ zintegrowane metody
stratygraficzno-zdarzeniowe (Kauffman i in., 1991). Obecnie standardowe poziomy biostratygraficzne maj¹ rozdzielczoœæ czasow¹ co najmniej 10-krotnie
mniejsz¹ (np. dewoñska zonacja konodontowa; patrz: Ziegler, Sandberg, 1990;
Kaufmann, 2006).
Nale¿y zwróciæ uwagê na szczególne znaczenie jednostek chronostratygraficznych, jako uniwersalnych narzêdzi porozumiewania siê geologów z ró¿nych krajów
i ró¿nych specjalnoœci. Ta wyj¹tkowoœæ nak³ada obowi¹zek szczególnie starannego
przygotowania propozycji ustanowienia nowej jednostki chronostratygraficznej —
nic dziwnego, ¿e jest to przedmiot uzgodnieñ ogólnoœwiatowych pod auspicjami
Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (International Union of Geological
Sciences, IUGS; patrz http://www.iugs.org/). Podzia³ chronostratygraficzny stanowi
zatem syntezê dostêpnej wiedzy stratygraficznej, a zarazem wstêp do w³aœciwego
zrozumienia zapisu kopalnego i geologicznej ewolucji ca³ego skomplikowanego
systemu ziemskiego.
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2. LITOSTRATYGRAFIA
2.1. CEL I PRZEDMIOT LITOSTRATYGRAFII
Celem klasyfikacji litostratygraficznej jest okreœlenie utworów warstwowanych i innych cia³ skalnych w postaci jednostek wyró¿nionych na podstawie zasadniczych, mo¿liwych do zaobserwowania cech litologicznych i ich zmiennoœci.
Klasyfikacja litostratygraficzna jest podstawowym rodzajem klasyfikacji stratygraficznej i mo¿na j¹ zastosowaæ do wszystkich ska³.
Podzia³ litostratygraficzny odzwierciedla okreœlone etapy rozwoju geologicznego skorupy ziemskiej na obszarze, którego dotyczy. S³u¿y on do podstawowych
i stosowanych badañ geologicznych, w tym miêdzy innymi do studiowania i opisywania litologii, stratygrafii, lokalnych i regionalnych warunków strukturalnych,
odtwarzania historii geologicznej poszczególnych regionów, poszukiwañ i dokumentowania z³ó¿ surowców mineralnych, badañ wód podziemnych oraz ró¿nych
aspektów ochrony litosfery.
2.2. DEFINICJE I USTALENIA OGÓLNE
2.2.1. Jednostka litostratygraficzna jest to cia³o skalne wyró¿nione na podstawie diagnostycznych cech litologicznych, a w niektórych przypadkach równie¿
relacji geometrycznych (przestrzennych), oddzielone rozpoznawalnymi granicami od jednostek s¹siednich. Jednostka litostratygraficzna mo¿e byæ wyró¿niana
w obrêbie ska³ osadowych, magmowych lub metamorficznych, a tak¿e mo¿e obejmowaæ ich kombinacje.
Za diagnostyczne cechy litologiczne nale¿y uznaæ charakterystyczne dla danej
jednostki cechy wykluczsaj¹ce niejednoznaczn¹ identyfikacjê, ³atwe do zaobserwowania oraz wystêpuj¹ce w obrêbie ca³ej jednostki, zarówno w profilu pionowym,
jak i obocznie. Stopieñ zmian litologicznych decyduj¹cych o wyró¿nieniu jednostki
litostratygraficznej nie podlega œcis³ym regu³om. Zale¿y on od z³o¿onoœci budowy
geologicznej danego obszaru, rzutuj¹cej na wybór cech niezbêdnych do zobrazowania sukcesji serii skalnych i rekonstrukcji rozwoju geologicznego.
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2.2.2. Formalne jednostki litostratygraficzne. Formalnymi jednostkami litostratygraficznymi s¹ jednostki ustanowione zgodnie z zaleceniami podanymi
w niniejszym dokumencie ( 2.2.3–2.2.11 i 2.3) oraz, w przypadku wczeœniej ustanowionych jednostek, w Zasadach ... (Aleksandrowicz i in., 1975; punkty 3 i 5).
Tworz¹ one system hierarchiczny, na który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce jednostki (od
rzêdu najwy¿szego do najni¿szego): nadgrupa, grupa, podgrupa, formacja, ogniwo, warstwa (tab. 2). Ranga jednostki nie zale¿y od jej mi¹¿szoœci.
Ta b e l a 2
Formalne jednostki litostratygraficzne
Formalne
jednostki
litostratygraficzne
Nadgrupa
Grupa
Podgrupa
Formacja
Ogniwo
Warstwa

Odpowiedniki
miêdzynarodowe
(angielskie)
Supergroup
Group
Subgroup
Formation
Member
Bed

2.2.3. Granice jednostek litostratygraficznych s¹ okreœlane przede wszystkim
jako miejsca zaniku cechy diagnostycznej danej jednostki. Mo¿na je przyjmowaæ
tak¿e w przypadku przejœcia stopniowego (gradacji) wtedy, gdy nastêpuje okreœlona, wyraŸna zmiana wzajemnych stosunków podstawowych sk³adników litologicznych. Konieczne jest wówczas dok³adne wskazanie kryteriów (najlepiej
w ujêciu iloœciowym), na podstawie których ustala siê tak¹ granicê.
Granice jednostek litostratygraficznych nie musz¹ byæ izochroniczne i mog¹
mieœciæ siê w ró¿nych odcinkach czasu geologicznego. Powinny byæ one tak okreœlane, aby pozwala³y w praktyce na jednoznaczne wydzielanie jednostek litostratygraficznych w profilu geologicznym i u³atwia³y œledzenie ich przebiegu.
Granice jednostek wy¿szego rzêdu od formacji (podgrupa, grupa, nadgrupa)
s¹ zbie¿ne z granicami jednostki podstawowej jak¹ jest formacja.
2.2.4. Stratotyp i hipostratotyp jednostki. Stratotypem jednostki litostratygraficznej jest profil geologiczny naturalnego lub sztucznego ods³oniêcia warstw
skalnych, a tak¿e otworu wiertniczego, na którym oparta jest podstawowa defini22

cja charakteru litologicznego jednostki i w którym powinny byæ wskazane jej granice (dolna i górna). Stratotyp nie musi reprezentowaæ ca³ego zakresu zmiennoœci
jednostki; jest on miejscem pierwszego jej zdefiniowania.
W przypadku, gdy w jednym ods³oniêciu naturalnym lub sztucznym nie ma
pe³nego profilu geologicznego jednostki (np. utwory s³abo ods³oniête lub o du¿ych mi¹¿szoœciach), zamiast profilu stratotypu mo¿na podaæ typow¹ miejscowoœæ lub typowy obszar wystêpowania. Nale¿y wówczas podaæ kilka (co
najmniej dwa) profilów stratotypowych, w których reprezentowane s¹ granice
sp¹gu i stropu (stratotypy granic) oraz partie sp¹gowe, œrodkowe i stropowe danej
jednostki. Stratotypy takie tworz¹ zespó³ stratoty pów.
Podanie stratotypu lub zespo³u stratotypów jest wymagane w celu ustanawiania i rewizji takich formalnych jednostek litostratygraficznych, jak formacja,
ogniwo i warstwa. Jednostki rangi wy¿szej od formacji nie wymagaj¹ stratotypów,
gdy¿ s¹ kombinacj¹ formacji wchodz¹cych w ich sk³ad.
Stratotyp mo¿e byæ zmieniony tylko wówczas, je¿eli uleg³ ca³kowitemu zniszczeniu lub sta³ siê niedostêpny. Wówczas nale¿y ustanowiæ formalnie nowy stratotyp okreœlany jako neostratotyp.
Hipos tratotyp (profil odniesienia) jest stratotypem dodatkowym, który umo¿liwia oboczne rozszerzenie charakterystyki jednostki. Ustalenie hipostratotypów
jest wskazane zw³aszcza w przypadku formacji i ogniwa.
2.2.5. Rozprzestrzenienie jednostki litostratygraficznej jest okreœlane na podstawie ci¹g³oœci jej podstawowych cech litologicznych. Jednostki obocznie ci¹g³e
zachowuj¹ na obszarze wystêpowania charakter zwartego cia³a skalnego. Jako
jednostki nieci¹g³e obocznie okreœla siê jednostki wykazuj¹ce diagnostyczne cechy
litologiczne i zbli¿on¹ pozycjê stratygraficzn¹, lecz zarazem tworz¹ce odrêbne cia³a
skalne, takie jak biohermy, sto¿ki zlepieñców itp., a tak¿e np. gromadnie wystêpuj¹ce cia³a magmowe (pokrywy lawowe, ¿y³y wulkaniczne itp.), podobne pod
wzglêdem petrograficznym i wykazuj¹ce w przybli¿eniu ten sam wiek.
2.2.6. Nazewnictwo jednostek litostratygraficznych. Pe³na nazwa w³asna formacji, ogniwa i warstwy sk³ada siê z trzech cz³onów: terminu klasyfikacyjnego,
terminu litologicznego i cz³onu geograficznego (np. formacja wapieni i dolomitów z Roztropic). Mo¿na stosowaæ skrócon¹ postaæ nazwy wymienionych jednostek, sk³adaj¹c¹ siê wy³¹cznie z terminu klasyfikacyjnego i cz³onu geograficznego
(np. formacja roztropicka). Dla nazw jednostek wy¿szego rzêdu ni¿ formacja
(podgrupa, grupa, nadgrupa) wykorzystuje siê wy³¹cznie terminy pochodzenia
geograficznego w po³¹czeniu z terminem klasyfikacyjnym.
Terminem klasyfikacyjnym jest w rozumieniu niniejszego dokumentu okreœlenie rangi jednostki (od warstwy po grupê — por. tab. 2).
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Termin litologiczny w nazwie jednostki musi mieæ charakter obiektywny i opisowy, a tak¿e powinien byæ jak najkrótszy i najprostszy, np. wapieñ, piaskowiec,
zlepieniec, margiel, ³upek, gnejs, zieleniec, amfibolit itp. Nie zaleca siê stosowania terminów genetycznych, np. rafa, flisz, molasa, ewaporyt itp. Termin litologiczny nale¿y stosowaæ w zasadzie w liczbie pojedynczej, np. formacja wapienia
czorsztyñskiego, ogniwo zlepieñca malinowskiego; nie wyklucza siê jednak stosowania liczby mnogiej, np. ogniwo rogowców mikuszowickich, formacja wapieni i dolomitów z Roztropic.
Mimo, i¿ nie zaleca siê stosowania w nazwie jednostki okreœleñ paleontologicznych, w szczególnych przypadkach dotycz¹cych formacji i jednostek ni¿szego
rzêdu (np. utworów biogenicznych czy wyst¹pieñ ska³otwórczych lub bardzo charakterystycznych skamienia³oœci) mo¿na umieœciæ takie okreœlenie obok terminu
litologicznego, np. formacja wapieni koralowych z ... (tu nazwa geograficzna),
ogniwo ³upków graptolitowych z ... (tu nazwa geograficzna). Nie jest natomiast dopuszczalne tworzenie nazw sk³adaj¹cych siê tylko z cz³onu geograficznego i paleontologicznego, bez cz³onu litologicznego.
Nazwa geograficzna pochodzi od miejscowoœci, góry, rzeki lub innego elementu
geograficznego zwi¹zanego z profilem (obszarem) stratotypowym w przypadku
formacji, ogniwa i warstwy, natomiast z wiêkszym elementem geograficznym (np.
du¿e miasto, region geograficzny, pasmo górskie) w przypadku podgrupy, grupy,
nadgrupy. Nazwa geograficzna wystêpuje w nazwie jednostki litostratygraficznej
w formie przymiotnikowej (np. formacja lachowicka) lub rzeczownikowej. W tym
ostatnim przypadku mo¿e wystêpowaæ w po³¹czeniu ze spójnikiem „z” (np. formacja wulkanitów z Leszczyñca) lub, gdy nazwa geograficzna dotyczy rzeki, bez spójnika, w dope³niaczu (np. ogniwo Uszwicy). Forma rzeczownikowa zalecana jest
zw³aszcza wówczas, gdy forma przymiotnikowa jest trudna do utworzenia lub te¿
mo¿e powodowaæ niejasnoœci co do brzmienia Ÿród³os³owu.
Tej samej lub tak samo brzmi¹cej (np. Wis³a jako rzeka i miejscowoœæ) nazwy geograficznej nie mo¿na wiêcej ni¿ raz wykorzystywaæ w nazwie jednostki litostratygraficznej.
£atwe i szybkie sprawdzenie, czy dana nazwa geograficzna zasta³a ju¿ wykorzystana
w nazewnictwie litostratygraficznym, umo¿liwia S³ownik jednostek litostratygraficznych
Polski, dostêpny w internecie (Marcinowski i in., 2004). Zmiana nazwy geograficznej
u¿ytej do pierwszej definicji jednostki (np. w wyniku porz¹dkowania terminologii geograficznej, wprowadzenia nowych nazw zwi¹zanych ze zmian¹ granic politycznych
itp.) nie powoduje zmiany nazwy jednostki litostratygraficznej, od której ona pochodzi.

W nazwie formalnej jednostki litostratygraficznej nie mog¹ byæ stosowane
przedrostki „nad” lub „pod” w powi¹zaniu z pochodn¹ nazwy geograficznej, litologicznej czy paleontologicznej. Podobnie nie mog¹ byæ stosowane przedrostki
typu „meta”, „para”, „orto”, „sub” (np. subkrustalny), „supra” (np. suprakrustal-
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ny). Formalna terminologia nie przewiduje te¿ stosowania terminów takich jak
„dolny”, „œrodkowy” i „górny”.
2.2.7. Formacja jest podstawow¹ formaln¹ jednostk¹ klasyfikacji litostratygraficznej. Jest jedyn¹ jednostk¹ formaln¹, s³u¿¹c¹ do ca³kowitego podzia³u litostraty- graficznego utworów w profilu geologicznym. Bez ustalenia formacji nie jest
dopuszczalne wyró¿nianie innych jednostek litostratygraficznych formalnych zarówno wy¿szego, jak i ni¿szego rzêdu.
Mi¹¿szoœæ nie jest czynnikiem decyduj¹cym przy definiowaniu formacji —
mo¿e ona wynosiæ od poni¿ej metra (od wyklinowania) do kilku tysiêcy metrów,
aczkolwiek zasadniczo jednostka ta powinna byæ tak okreœlona, by rozprzestrzenienie regionalne jej wychodni mo¿na by³o przedstawiæ na szczegó³owej mapie
geologicznej (w skali 1:25 000 lub 1:50 000). Formacje mog¹ byæ ci¹g³e lub nieci¹g³e (rozdz. 2.2.5). Formacjê mog¹ stanowiæ ska³y osadowe, magmowe lub metamorficzne; mo¿e ona byæ równie¿ kombinacj¹ dwóch lub wiêcej typów ska³
wzajemnie ze sob¹ genetycznie powi¹zanych. Celowe mo¿e byæ np. wydzielenie
jako odrêbnej formacji jednostki sk³adaj¹cej siê ze ska³ wulkanicznych przek³adaj¹cych siê ze ska³ami osadowymi (pokrywy lawowe i utwory piroklastyczne
z wk³adkami ska³ osadowych), natomiast nawet niewielkie metamorficzne zespo³y skalne powinny byæ wydzielane jako odrêbne formacje.
W obrêbie formacji nie powinno byæ w zasadzie wiêkszych niezgodnoœci stratygraficznych lub k¹towych, natomiast mog¹ wystêpowaæ niewielkie przerwy
œródformacyjne.
Formacja mo¿e byæ podzielona na ogniwa w sposób ca³kowity lub czêœciowy,
przy pozostawieniu jej partii jako wydzieleñ nieformalnych (por. Zasady ... Aleksandrowicz i in., 1975; tab. 2–4).
2.2.8. Ogniwo jest jednostk¹ litostratygraficzn¹, któr¹ mo¿na wyró¿niaæ w obrêbie formacji. Ogniwo jest zawsze czêœci¹ formacji, ale wyró¿nianie ogniwa jest
wskazane tylko wówczas, gdy jest uzasadnione zmiennoœci¹ cech litologicznych
w obrêbie formacji. Zazwyczaj chodzi przy tym nie o cechy diagnostyczne dla formacji, a drugorzêdne z punktu widzenia jej okreœlenia. Niektóre formacje mo¿na
dzieliæ na ogniwa w sposób ca³kowity. W niektórych przypadkach ogniwa mog¹
byæ wyró¿niane tylko w pewnych czêœciach formacji, ogniwo mo¿e przechodziæ
z jednej formacji do drugiej (Zasady ... Aleksandrowicz i in., 1975; tab. 5).
Ogniwo powinno byæ w jak najwiêkszym stopniu jednorodne litologicznie,
lecz mo¿e tak¿e sk³adaæ siê ze œciœle powi¹zanych dwóch lub wiêcej typów ska³.
2.2.9. Warstwa jest jednostk¹ litostratygraficzn¹ najni¿szej rangi wydzielan¹
w miarê potrzeby w obrêbie jednostek litostratygraficznych wy¿szego rzêdu.
Mo¿e ona przebiegaæ w obrêbie ró¿nych jednostek wy¿szego rzêdu. Dotyczy to
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zw³aszcza warstw przewodnich w sensie litostratygraficznym (przyk³ady: Zasady ...
Aleksandrowicz i in., 1975; tab. 6–9), okreœlanych te¿ jako litohoryzonty (np. tufity).
Termin „warstwa” okreœlaj¹cy jednostkê formaln¹, nale¿y stosowaæ tylko
w liczbie pojedynczej w celu unikniêcia mo¿liwych niejasnoœci w stosunku do
nieformalnego terminu „warstwy”.
2.2.10. Grupa jest formaln¹ jednostk¹ litostratygraficzn¹ nadrzêdn¹ w stosunku
do formacji. Sk³ada siê ona z dwóch lub wiêcej formacji maj¹cych wspólne lub
pokrewne, charakterystyczne elementy litologiczne. Grupy oddzielone s¹ od
siebie czêsto wiêkszymi niezgodnoœciami k¹towymi czy nieci¹g³oœciami stratygraficznymi; mog¹ byæ tak¿e wyró¿niane w celu podkreœlenia zwi¹zku litologicznego miêdzy formacjami przechodz¹cymi w siebie stopniowo.
Wydzielenie grupy nale¿y stosowaæ tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy
ma to istotne znaczenie dla celów praktycznych (ujêæ kartograficznych, opracowañ regionalnych, z³o¿owych itp.).
Sk³ad formacji w grupie nie zawsze musi byæ ten sam. Je¿eli grupa rozci¹ga siê lateralnie poza obszar, na którym zosta³a ustanowiona na podstawie formacji wchodz¹cych
w jej sk³ad i traci zró¿nicowanie litologiczne bêd¹ce podstaw¹ do wyró¿nienia formacji, wówczas jej ranga zostaje obni¿ona do formacji (Zasady ... Aleksandrowicz i in.,
1975, tab. 10–12).

Grupa ma nazwê w³asn¹ pochodz¹c¹ wy³¹cznie od nazwy geograficznej,
ró¿n¹ od nazw wchodz¹cych w jej sk³ad formacji i ni¿szych jednostek litostratygraficznych (np. grupa Dunajca). Nie nale¿y tworzyæ nazwy grupy przez kombinacjê nazw formacji wchodz¹cych w jej sk³ad.
2.2.11. Nadgrupa i podgrupa. Termin nadgrupa mo¿e byæ u¿yty dla dwóch lub
wiêcej s¹siaduj¹cych ze sob¹ w profilu grup. Termin podgrupa mo¿e byæ u¿yty
przy podziale grupy na zespo³y formacji. Stosuje siê podzia³y ca³kowite i nieca³kowite (Zasady ... Aleksandrowicz i in., 1975; tab. 13–16).
W polskiej terminologii litostratygraficznej nie zaleca siê stosowania terminów nadgrupa i podgrupa, z wyj¹tkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.
Wówczas nale¿y przeprowadziæ postêpowanie formalne analogicznie jak przy
wydzielaniu grupy.
2.2.12. Nieformalne jednostki litostratygraficzne. Nieformalnymi jednostkami
litostratygraficznymi s¹ takie jednostki, które nie spe³niaj¹ lub tylko czêœciowo
spe³niaj¹ warunki okreœlone w niniejszym dokumencie (rozdzia³y 2.2.3–2.2.11
i 2.3). Praktyczne stosowanie takich jednostek jest wynikiem, na przyk³ad, wstêpnego i (lub) niedostatecznego rozpoznania nastêpstwa litostratygraficznego,
wi¹¿e siê z zastosowaniem dla celów stratygrafii lokalnej, dla potrzeb praktyki
górniczej lub hydrogeologicznej, albo te¿ wynika z nazewnictwa tradycyjnego.
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Nieformalne jednostki litostratygraficzne nie s¹ objête uporz¹dkowanym systemem klasyfikacji i terminologii. Jednostki te mog¹ byæ przekszta³cone w jednostki formalne tylko w przypadku ich redefinicji, dokonanej na podstawie
kryteriów podanych w rozdzia³ach 2.2.3–2.2.11 i 2.3.
Do kategorii nieformalnych jednostek litostratygraficznych nale¿¹ „warstwy”
(np. warstwy menilitowe, warstwy baranowskie, warstwy przejœciowe, warstwy
podmagurskie, warstwy nadposidoniowe, warstwy siedleckie, warstwy niedrzwickie), „zespó³” (np. zespó³ wapieni detrytycznych), „³awica” (np. ³awica modiolowa), „seria” — w znaczeniu litostratygraficznym, stratygraficzno-facjalnym,
facjalno-tektonicznym lub z³o¿owym (np. seria reglowa, seria czorsztyñska, seria
œl¹ska, seria gromadzicka, seria kaplonoska, seria warmiñska, seria rudonoœna),
„oddzia³”, „pakiet”, „suita”, „sekwencja” (w sensie nastêpstwa litologicznego),
„kompleks”, „poziom (horyzont)” w sensie korelacji litostratygraficznej itp. Przy
przekszta³caniu jednostek nieformalnych w formalne obowi¹zuj¹ takie same zasady jak przy rewizji jednostek formalnych. Przy wydzielaniu jednostek nieformalnych nie powinno siê stosowaæ formalnych terminów klasyfikacyjnych, takich
jak formacja czy ogniwo.
Na obszarach wystêpowania urozmaiconych ska³ metamorficznych (i w asocjacji z innymi rodzajami ska³), zw³aszcza przy ich wstêpnym rozpoznaniu, mo¿e
byæ celowe zastosowanie terminu nieformalnego „kompleks”. Równie¿ przydatne
mog¹ byæ takie jasno zdefiniowane terminy jak „melan¿” czy „ofiolit”. Ogólne
terminy genetyczne mog¹ byæ przydatne jedynie przy precyzowaniu genezy kompleksów, np. kompleks wulkaniczny z.... (tu nazwa geograficzna).
2.3. USTANAWIANIE I REWIZJA JEDNOSTEK FORMALNYCH
Ustanowienie formalnej jednostki litostratygraficznej wymaga og³oszenia
drukiem w uznanym i ogólnie dostêpnym wydawnictwie naukowym jej opisu,
zawieraj¹cego dane wymienione w punktach 2.3.1–2.3.9. W przypadku prac drukowanych w jêzyku polskim wskazane jest podanie skróconego opisu (definicji)
jednostki w streszczeniu w jêzyku angielskim, w którym zawarty by³by, choæby
tylko w formie tabelarycznej, cz³on geograficzny wprowadzanej nazwy jednostki
w formie rzeczownikowej.
Jednostka znana z obszaru Polski mo¿e te¿ byæ formalnie ustanowiona w publikacji angielskojêzycznej. W takim przypadku powinna spe³niaæ wymagania podane
w rozdzia³ach 2.3.1–2.3.9. Nazewnictwo jednostki musi byæ wówczas zgodne z zaleceniami miêdzynarodowymi (Salvador, red., 1994, rozdz. 5.F; tab. 2), natomiast
odpowiednie zasady podane w niniejszym dokumencie (rozdzia³ 2.2.6) powinny
byæ stosowane przy u¿ywaniu tej nazwy w opracowaniach polskojêzycznych.
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2.3.1. Nazwa jednostki okreœla jej rangê formaln¹. Nale¿y podaæ pochodzenie
cz³onu geograficznego z ewentualnym uzasadnieniem. W przypadkach gdy ranga
jednostki mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, wskazane jest podanie odpowiedniego uzasadnienia. W miarê mo¿liwoœci nale¿y stosowaæ nazwy ju¿ u¿ywane w literaturze
i korzystaæ z zasady priorytetu.
2.3.2. Dotychczasowe nazewnictwo. W przypadku gdy opisywana jednostka lub
jej czêœæ by³a wczeœniej znana pod inn¹ nazw¹ lub nazwami nieformalnymi, nale¿y omówiæ dotychczasowe nazewnictwo, ewentualnie szersz¹ historiê badañ.
2.3.3. Definicja jednostki podaje jej diagnostyczne cechy litologiczne lub dotycz¹ce relacji przestrzennych oraz, w przypadku jednostek podpowierzchniowych,
dane geofizyki otworowej, istotne dla praktycznego wydzielania. Zaleca siê czytelne zilustrowanie diagnostycznych cech jednostki w postaci fotografii, profili,
przekrojów itp.
2.3.4. Stratotyp, a w razie koniecznoœci obszar typowy lub hipostratotypy, powinny byæ jednoznacznie okreœlone przez wskazanie odpowiednich lokalizacji
w terenie (ryc. 1). W przypadku otworu wiertniczego nale¿y podaæ rok wykonania
wiercenia i instytucje odpowiedzialne, a tak¿e wskazaæ miejsce przechowywania
materia³ów wiertniczych.
Zalecane jest przedstawienie po³o¿enia stratotypu lub obszaru typowego na mapie
w skali umo¿liwiaj¹cej ³atw¹ identyfikacjê w terenie. Zalecane jest równie¿ jak najdok³adniejsze okreœlenie i podanie wspó³rzêdnych geograficznych stratotypu.

2.3.5. Granice jednostki powinny byæ scharakteryzowane przez okreœlenie po³o¿enia w profilu stratotypowym (hipostratotypowym). Nale¿y podaæ opis granic
uwzglêdniaj¹cy charakter kontaktów z s¹siednimi jednostkami, a tak¿e jednoznaczne kryteria pozwalaj¹ce na wyznaczenie granic w innych profilach ods³oniêæ
i otworów wiertniczych. W tym ostatnim przypadku zalecane jest podanie, obok
diagnostycznych cech litologicznych, równie¿ kryteriów geofizycznych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê granic na podstawie pomiarów otworowych. Wskazane jest
graficzne (w tym fotograficzne) zilustrowanie szczegó³ów wykszta³cenia granic.
W przypadku opisu kilku jednostek bezpoœrednio s¹siaduj¹cych w profilu pionowym
mo¿na podaæ charakterystykê dolnej granicy, natomiast dla granicy górnej odwo³aæ siê
do opisu jednostki wy¿ej le¿¹cej.

2.3.6. Mi¹¿szoœæ. Nale¿y podaæ rzeczywist¹ mi¹¿szoœæ jednostki w profilu stratotypowym i w hipostratotypach, a tak¿e zakres mi¹¿szoœci rozpoznany w innych
miejscach wystêpowania. Mo¿na te¿ szerzej scharakteryzowaæ oboczn¹ zmiennoœæ mi¹¿szoœci, ilustruj¹c j¹ np. mapami izopachyt.
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2.3.7. Opis jednostki powinien obejmowaæ szersze dane o jednostce (wraz z czytelnymi ilustracjami), z uwzglêdnieniem wyników badañ profili innych ni¿
stratotypowe lub z rejonów znajduj¹cych siê poza obszarem typowym.
W szczególnoœci nale¿y uwzglêdniæ dane rozszerzaj¹ce charakterystykê pionowej
i obocznej zmiennoœci jednostki, w tym zw³aszcza zakres zmiennoœci litologicznej. Zaleca siê podanie informacji o innych ni¿ litologiczne aspektach jednostki,
o ile maj¹ one znaczenie dla praktycznego jej wydzielania (np. cechy paleontologiczne, mineralogiczne, tektoniczne, warunki geomorfologiczne).
Dla jednostek podpowierzchniowych ustanawianych na podstawie profili wiertniczych nale¿y podaæ dane geofizyki otworowej, np. w postaci krzywych karota¿owych,
wystarczaj¹co charakteryzuj¹ce jednostkê, tj. pozwalaj¹ce na jej jednoznaczne okreœlenie poza stratotypami lub obszarem typowym.

2.3.8. Zasiêg regionalny. Nale¿y podaæ geograficzny zakres rozpoznanego
obocznego rozprzestrzenienia jednostki, o ile to mo¿liwe na tle g³ównych rysów
geologii regionalnej obszaru wystêpowania. W przypadku jednostek nieci¹g³ych obocznie nale¿y scharakteryzowaæ geometriê poszczególnych izolowanych wyst¹pieñ jednostki w³¹cznie z dodatkowymi danymi iloœciowymi (np.
oboczna rozci¹g³oœæ poszczególnych wyst¹pieñ).
2.3.9. Wiek jednostki (zakres wiekowy) nale¿y podaæ z najwiêksz¹ mo¿liw¹
dok³adnoœci¹. W przypadku braku w³asnych dok³adniejszych danych wiek nale¿y
okreœliæ na podstawie dostêpnych materia³ów publikowanych lub archiwalnych,
ewentualnie przes³anek poœrednich, takich jak np. zasada superpozycji.
2.3.10. Dodatkowym elementem opisu jednostki formalnej mo¿e byæ interpretacja genetyczna ska³ zaliczonych do jednostki oraz korelacja regionalna lub
ponadregionalna z innymi jednostkami o podobnej pozycji stratygraficznej (zbli¿onego wieku) lub wykazuj¹cych pokrewieñstwo genetyczne.
2.3.11. Rewizja jednostki formalnej. Jest ona uzasadniona wówczas, gdy dotychczasowa definicja jednostki uniemo¿liwia lub utrudnia praktyczne jej wyznaczanie, w szczególnoœci gdy nowe dane geologiczne i geofizyczne podwa¿aj¹
dok³adnoœæ lub obiektywizm pierwotnej koncepcji jednostki. Rewizja jednostki
litostratygraficznej zwi¹zana jest z takimi samymi wymogami jak ustanowienie
nowej jednostki ( 2.3.1–2.3.9).
Je¿eli jednostkê dzieli siê na dwie lub wiêcej nowych jednostek tej samej rangi
co pierwotna, wówczas nazwa oryginalna nie powinna byæ utrzymana dla ¿adnej
z nowych jednostek. Zmiana rangi jednostki litostratygraficznej nie wymaga ponownej definicji granic lub zmiany cz³onu geograficznego nazwy. Np. ogniwo
mo¿e zostaæ przemianowane na formacjê (i na odwrót), a formacja na grupê (i na
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odwrót). Je¿eli poprzednio ustalona formacja zostaje podzielona na dwie lub wiêcej
jednostek, które zostan¹ formalnie ustanowione jako formacje, wówczas formacja
pierwotna z jej oryginaln¹ nazw¹ powinna byæ podniesiona do rangi grupy lub zarzucona; dawna nazwa nie powinna byæ utrzymana dla ¿adnej z nowych jednostek.
W wyniku korelacji mo¿e siê okazaæ, ¿e istniej¹ce dwie lub wiêcej jednostki
litostratygraficzne mo¿na po³¹czyæ pod jedn¹ nazw¹. O wyborze nazwy decyduje
wówczas przede wszystkim prawo priorytetu, jak te¿ stopieñ u¿ywania nazwy
w literaturze, kompletnoœæ profilów, dostêpnoœæ typowego materia³u itp.
Rewizja jednostki litostratygraficznej, której stratotypy znajduj¹ siê poza obecnymi granicami Polski, mo¿e byæ przeprowadzona jedynie po uprzednim uzgodnieniu celowoœci
i zakresu zmian z przedstawicielami odpowiedniej narodowej komisji nomenklatury
stratygraficznej.

2.4. DOTYCHCZASOWE JEDNOSTKI FORMALNE
Swój status zachowuj¹ formalne jednostki litostratygraficzne ustanowione
zgodnie z Zasadami ... (Aleksandrowicz i in.,1975). Zestawienie tych jednostek
wed³ug stanu na 2004 rok mo¿na znaleŸæ w opracowaniu Marcinowskiego i in.
(2004), dostêpnym w wersji internetowej. Nazwy tych jednostek powinny byæ stosowane zgodnie z zaleceniami niniejszego dokumentu, z pominiêciem skrótowych okreœleñ takich jak (fm) czy (og).
2.5. PRZYK£ADOWE DEFINICJE FORMALNYCH JEDNOSTEK
LITOSTRATYGRAFICZNYCH
Podane ni¿ej przyk³ady wybrano dla zilustrowania ró¿nego podejœcia przy
definiowaniu jednostek ods³oniêtych na powierzchni lub w wyrobiskach podziemnych (formacja z Kowali, formacja z Koœcieliskiej, formacja z Wieliczki)
i znanych jedynie z wierceñ (formacja zwoleñska). Ponadto, jednostki powierzchniowe opisano z obszarów ró¿ni¹cych siê stopniem ods³oniêcia i komplikacji
tektonicznych (Góry Œwiêtokrzyskie z jednej, a Tatry — z drugiej strony).
Przyk³adowe jednostki obejmuj¹ ska³y o zró¿nicowanej litologii, w tym wêglany,
ska³y klastyczne i sole, jednak¿e brak miejsca nie pozwala na przedstawienie tu
pe³niejszego przegl¹du typów litologicznych. W jednym przypadku (formacja
margli z Koœcieliskiej) dodatkowo podano okreœlenie granic, a tak¿e przedstawiono oryginalne definicje angielskie oraz ich t³umaczenie na jêzyk polski, maj¹c na
uwadze, i¿ znaczna czêœæ opisów jednostek formalnych z obszaru Polski by³a i zapewne bêdzie publikowana po angielsku. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ustanawiaj¹c formacjê z Wieliczki i formacjê zwoleñsk¹ pominiêto w nazwie cz³on litologiczny,
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co nie zgadza siê z zaleceniami formalnej litostratygrafii. Tym niemniej zdecydowaliœmy siê na podanie tych przyk³adów, bowiem pod innymi wzglêdami cytowane jednostki zosta³y opisane w sposób wzorcowy. Ponadto, utwory formacji
z Wieliczki niew¹tpliwie nale¿¹ do najpowszechniej znanych ska³ w Polsce.
Formacja dolomitów i wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych
z Kowali (Narkiewicz i in., 1990)
Definicja: Ró¿norodne wapienie stromatoporoidowe i stromatoporoidowo-koralowcowe z przewag¹ materia³u szkieletowego w pozycji wzrostu, w dolnej
czêœci nieregularnie zast¹pione przez jawnokrystaliczne dolomity. S¹ to najczêœciej utwory biostromalne, a tylko w najwy¿szej czêœci niektóre biolityty maj¹
charakter bioherm. Najpospolitsz¹ odmian¹ s¹ rytmicznie warstwowane sekwencje amfiporoidowo-laminitowe i kompleksy ze ska³otwórczymi stromatoporoidami masywnymi. Ograniczony udzia³ maj¹ odmiany koralowcowe, a tak¿e
wapienie mikrytowe i drobnoziarniste, czasem z faun¹ muszlow¹ oraz liliowcow¹. Ku stropowi formacji roœnie, choæ nigdzie nie osi¹ga przewagi, udzia³
utworów organodetrytycznych z redeponowanymi i pokruszonymi szkieletami jamoch³onów; utwory facji detrytycznej (sensu Szulczewski, 1971) nie wchodz¹
jednak w sk³ad opisywanej jednostki. Dla dolnej czêœci typowa jest podrzêdna
rola ³awic biostromalnych przy obecnoœci dolomikrytów i reliktów siarczanów.
Wy¿ej, ograniczony udzia³ maj¹ odmiany koralowcowe oraz wapienie mikrytowe
i drobnoziarniste, czasem z faun¹ muszlow¹ i liliowcow¹.
Jednostka podrzêdna: Ogniwo wapienia masywnego z Kadzielni
(Narkiewicz i in., 1990)
Definicja: Jasny, na ogó³ nieu³awicony wapieñ organogeniczny, g³ównie typu
„bindstone”. Fauna ska³otwórcza zdominowana jest przez blaszkowe stromatoporoidy i urozmaicony zespó³ Tabulata. Wapieñ tworzy izolowane wyst¹pienia
w postaci bioherm o maksymalnej mi¹¿szoœci od kilku do kilkudziesiêciu metrów.
Typowym sk³adnikiem jest mikrytowe t³o skalne; czêsto wystêpuj¹ struktury parasolowe pod p³askimi szkieletami oraz, rzadziej, struktury stromatactis. Podrzêdny udzia³ maj¹ wk³adki muszlowcowe oraz „gniazda” ramienionogów.
Formacja zwoleñska (Mi³aczewski, 1981)
Definicja: Formacjê zwoleñsk¹ tworz¹ wzajemnie przewarstwiaj¹ce siê czerwone i zielonawe, niekiedy plamiste mu³owce i i³owce pylaste oraz jasnoszare pias-
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kowce kwarcowe le¿¹ce nad formacja czarnolesk¹. Poprzednia, nieformalna nazwa
jednostki: seria oldredu (Mi³aczewski w: Mi³aczewski, ¯elichowski, 1970).
Koœcieliska Marl Formation (Lefeld, 1985)
Formacja margli z Koœcieliskiej
Dominant Lithology: Dark, shaly marls and dark-grey, almost black, impure
limestones, sometimes with interbeds of allodapic limestone and calcareous sandstone. In the eastern part of the Tatra Mts., i.e. in the Belanské (Bielskie) Tatry Mts.
and in the Kopy So³tysie area (Polish Eastern Tatra Mts.), the Koœcieliska Marl Formation embraces allodapic limestone distinguished as the Murañ Limestone Member.
Definicja: Ciemno zabarwione, ³upkowe margle i ciemnoszare, niemal czarne
wapienie z domieszk¹ terygeniczn¹, miejscami z prze³awiceniami wapieni allodapicznych (turbidytów wapiennych) i piaskowców wapnistych. We wschodniej
czêœci Tatr, tj. w Tatrach Bielskich i w rejonie Kop So³tysich (Polskie Tatry Wschodnie), formacja margli z Koœcieliskiej obejmuje wapienie allodapiczne wyró¿nione
jako ogniwo wapienia murañskiego.
Boundaries: Lower boundary — gradual passage toward the Pieniny Limestone Formation; this boundary has been put at the first mudstone intercalation (Berriasian–Valanginian boundary?). Upper boundary — tectonic (overthrust higher
nappes).
Granice: Dolna granica — stopniowe przejœcie do formacji wapienia pieniñskiego; granica ta zosta³a postawiona na pierwszej wk³adce mu³owcowej (granica berias–walan¿yn?). Górna granica — tektoniczna (nasuniête wy¿sze p³aszczowiny).
Formacja z Wieliczki (Garlicki, 1994)
Definicja: Formacjê z Wieliczki tworz¹ osady chemiczne i klastyczne bêd¹ce
produktami sedymentacji w œrodowisku salinarnym. Sedymentacja ta mia³a charakter cykliczny, co znajduje swoje odbicie w wykszta³ceniu osadów. G³ówn¹
cech¹ formacji jest obecnoœæ soli kamiennej wœród osadów ni¿szego stopnia natê¿enia sedymentacji chemicznej.
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3. BIOSTRATYGRAFIA
3.1. CEL I PRZEDMIOT BIOSTRATYGRAFII
Celem klasyfikacji biostratygraficznej jest wydzielanie w ska³ach jednostek
na podstawie analizy zasiêgów stratygraficznych przewodnich taksonów kopalnych (tzw. skamienia³oœci przewodnich). Klasyfikacja biostratygraficzna mo¿liwa jest do przeprowadzenia w ska³ach zawieraj¹cych skamienia³oœci, a wiêc
w ska³ach osadowych.
Podzia³ biostratygraficzny odzwierciedla historiê rodow¹ (filogenezê) organizmów ¿ywych, a powstawanie i wymieranie gatunków to fundamentalne i jednorazowe wydarzenia tej historii. W³aœnie jednorazowoœæ wydarzeñ filogenetycznych
stanowi o unikalnym charakterze biostratygrafii i jej potencjale korelacyjnym.
W szczególnoœci wiele granic tabeli stratygraficznej (jednostek chronostratygraficznych) definiowanych jest na podstawie kryteriów paleontologicznych, a wiêc
nawi¹zuje do ustaleñ klasyfikacji biostratygraficznej. Dlatego przy proponowaniu
nowych schematów biozonacji powinno d¹¿yæ siê do nadania im uniwersalnego
charakteru, a zatem regionalne schematy maj¹ uzasadnienie jedynie przy braku
mo¿liwoœci korelacji ze standardowymi podzia³ami œwiatowymi wskutek specyfiki facjalnej lub biogeograficznej (endemizmu).
Szczególnie u¿yteczne dla biostratygrafii s¹ organizmy ¿yj¹ce w toni wodnej
zarówno plankton, jak i nekton; mniej wartoœciowe pod tym wzglêdem s¹ organizmy bentoniczne, czêsto przywi¹zane do okreœlonych œrodowisk depozycji i (lub)
endemiczne.
Przyk³ad: wœród górnokambryjskich trylobitów wa¿niejsze dla globalnej korelacji s¹
planktoniczne agnostidy ni¿ bentoniczne olenidy (Ahlberg, 2003; patrz równie¿ http://www.geologica-acta.com:8080/geoacta/MostrarAbstractAC.do?abstract=gav0101a13).

3.2. DEFINICJE I USTALENIA OGÓLNE
3.2.1. Poziom (poziom biostratygraficzny, biozona) jest formaln¹ jednostk¹
biostratygraficzn¹, obejmuj¹c¹ cia³a skalne oddzielane od innych poziomów
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(definiowane) w miejscu zaniku b¹dŸ pojawiania siê taksonów w profilu stratygraficznym i zawieraj¹ce charakterystyczne taksony paleontologiczne.
Poziomy powinny byæ wydzielane wy³¹cznie na podstawie skamienia³oœci
równowiekowych z zawieraj¹c¹ je ska³¹, przy czym mog¹ to byæ zarówno zespo³y
skamienia³oœci typu biocenozy, jak i tanatocenozy. W niektórych ska³ach spotyka
siê skamienia³oœci „na wtórnym z³o¿u”, a wiêc redeponowane z osadów starszych,
a rzadziej wprowadzone do ska³ z osadów m³odszych; chocia¿ mog¹ one dostarczaæ wa¿nych informacji stratygraficznych, nie powinny byæ wykorzystywane do
ustanawiania poziomów. Granica poziomu biostratygraficznego to biohoryzont.
3.2.2. Definiowanie poziomu polega na okreœleniu jego granic — poprzez wskazanie odpowiednich wydarzeñ z historii gatunków, których rozpoznanie w ska³ach
umo¿liwi jednoznaczn¹ identyfikacjê granic danej biozony.
Mog¹ byæ to wydarzenia filetyczne albo filogenetyczne, czyli z natury unikalne,
albo wydarzenia stratalne — zwi¹zane z migracjami organizmów lub z czynnikami
tafonomicznymi dzia³aj¹cymi po œmierci i pogrzebaniu organizmów w osadzie,
a wiêc potencjalnie wielokrotnie powtarzaj¹ce siê w czasie trwania gatunku.
3.2.2.1. Wy d a r z e n i a f i l e t y c z n e definiuj¹ce poziomy:
— pojawianie siê, rzadziej wygasanie taksonów paleontologicznych,
— stopniowe lub skokowe zmiany w liniach rozwojowych.
3.2.2.2. Wy d a r z e n i a s t r a t a l n e definiuj¹ce poziomy:
— zmiany liczebnoœci skamienia³oœci, w tym tak¿e ich obecnoœæ przeciwstawiona nieobecnoœci,
— zmiany naturalnych zespo³ów taksonów,
— zmiany cech morfologicznych skamienia³oœci,
— stwierdzone zmiany sposobu bytowania kopalnych organizmów.
3.2.3. Charakterystyka poziomu polega na podaniu opisu zawartoœci danej
biozony, ze szczególnym wskazaniem tych unikalnych jej cech, które umo¿liwi¹
precyzyjn¹ i jednoznaczn¹ identyfikacjê nawet wtedy, gdy w danych utworach
nie uda siê wykazaæ wydarzeñ j¹ definiuj¹cych.
3.2.4. Rozprzestrzenienie. Poziomy s¹ wyró¿niane tylko w obrêbie granic wystêpowania cech paleontologicznych, które by³y podstaw¹ ich wyró¿nienia.
3.2.5. Wzajemne stosunki jednostek biostratygraficznych. Ze wzglêdu na
wielk¹ liczbê taksonów paleontologicznych reprezentowanych w utworach geologicznych, a tak¿e wskutek stosowania ró¿nych kryteriów przy wyró¿nianiu
jednostek biostratygraficznych, mo¿liwe jest ustanowienie bardzo du¿ej liczby
jednostek biostratygraficznych. Tylko niektóre spoœród nich wyró¿niane s¹
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w trakcie badañ stratygraficznych. O wyborze jednostek powinna decydowaæ
przede wszystkim ich przydatnoœæ w praktyce stratygraficznej.
Poziomy mog¹ byæ wzajem nie powi¹zane lub ni epow i ¹zane. Poziomy powi¹zane charakteryzuj¹ siê wspólnymi granicami (górna granica jednostki
jest zarazem doln¹ granic¹ kolejnej jednostki). Poziomy niepowi¹zane nie maj¹
wspólnych granic — ich zasiêgi stratygraficzne nie stykaj¹ siê lub zachodz¹
na siebie. Poziomy powi¹zane s¹ szczególnie u¿yteczne w klasyfikacji biostratygraficznej. Zespo³y takich poziomów s³u¿¹, miêdzy innnymi, do ustanawiania na
podstawie jednostek biostratygraficznych poziomów wiekowych (chronozon)
oraz podzia³u piêter na mniejsze jednostki chronostratygraficzne (rozdz. 5.8.).
W wielu jednak przypadkach wyró¿nianie poziomów niepowi¹zanych jest równie¿ bardzo po¿yteczne.
Poziomy mog¹ byæ sam oistne lub niesam oi s t ne. Jako poziom niesamoistny okreœlamy taki, którego dolna i górna granica wyznaczone s¹ pojawieniem
siê lub zanikiem ró¿nych taksonów paleontologicznych (por. ni¿ej poziom interwa³owy); jeœli obie granice definiowane s¹ przez ten sam takson, dany poziom jest
poziomem samoistnym (na przyk³ad poziom zasiêgu).
Dopuszczalne, a czêsto nawet po¿¹dane jest zaliczanie tych samych utworów
geologicznych do wiêkszej liczby jednostek biostratygraficznych — na przyk³ad
biozony goniatytowe i konodontowe dewonu.
3.2.6. Poziomy formalne i nieformalne. Formalnymi jednostkami biostratygraficznymi s¹ wy³¹cznie poziomy (biozony) ustanowione zgodnie z ogólnymi
zasadami zawartymi w rozdziale 1.11. i nazwane zgodnie z regu³ami przedstawionymi w rozdziale 3.3.
3.2.7. Nazwa poziomu sk³ada siê z terminu poziom lub biozona, albo odpowiedniego terminu pochodnego, okreœlaj¹cego odmianê danego poziomu, oraz z nazwy lub nazw jednego lub kilku taksonów paleontologicznych.
W przypadku nazw poziomów biostratygraficznych, zawieraj¹cych nazwê gatunku lub podgatunku, dopuszcza siê u¿ywanie nazw skróconych, w których
opuszcza siê cz³on rodzajowy, albo wymienia siê tylko pierwsz¹ literê nazwy
odpowiedniego rodzaju, jeœli stosowanie tak skróconej formy nie bêdzie prowadziæ do nieporozumieñ. W nazwach biozon opuszcza siê termin takson.
3.2.8. Takson wskaŸnikowy poziomu (wskaŸnik biozony) jest to takson paleontologiczny u¿yty do nadania nazwy poziomowi biostratygraficznemu.
Do utworzenia nazwy biozony mo¿e byæ u¿yty jeden lub kilka taksonów
wskaŸnikowych, chocia¿ w przypadku niektórych odmian poziomów biostratygraficznych liczba taksonów wskaŸnikowych jest z góry okreœlona (por. z rozdz.
3.3). Ten sam takson paleontologiczny mo¿e byæ wskaŸnikiem kilku poziomów
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biostratygraficznych, reprezentuj¹cych ró¿ne ich odmiany, a tak¿e kilku poziomów stanowi¹cych tê sam¹ ich odmianê, których nazwy zawieraj¹ miana co najmniej dwóch taksonów wskaŸnikowych.
Zasiêg stratygraficzny taksonu wskaŸnikowego nie musi pokrywaæ siê z zasiêgiem poziomu, któremu nadaje nazwê. Wyj¹tek stanowi¹ te odmiany poziomów biostratygraficznych, w przypadku których to¿samoœæ zasiêgu stratygraficznego poziomu
i okreœlaj¹cego go taksonu wskaŸnikowego wynika z definicji odpowiednich odmian
poziomów biostratygraficznych i zasad tworzenia ich nazw.

3.3. ODMIANY POZIOMÓW
Wyró¿nia siê wiele odmian poziomów biostratygraficznych (biozon), bez
wyraŸnej hierarchii, tak typowej dla litostratygrafii czy chronostratygrafii. Wa¿niejsze lub czêœciej stosowane odmiany poziomów przedstawiono poni¿ej; dopuszcza
siê wyró¿nianie w postaci formalnych jednostek biostratygraficznych tak¿e innych,
nie wyszczególnionych tu odmian (patrz: Kutek, 1972).
3.3.1. Poziom zasiêgu taksonu (ang. taxon-range zone) obejmuje ska³y o zakresie
stratygraficznym i zasiêgu geograficznym odpowiadaj¹cym zakresowi stratygraficznemu i zasiêgowi geograficznemu danego taksonu paleontologicznego. W sk³ad
nazwy poziomu zasiêgu taksonu wchodzi nazwa taksonu paleontologicznego, na
podstawie którego dany poziom zosta³ ustanowiony.
Zakres stratygraficzny danego taksonu w poszczególnych profilach stratygraficznych nie
zawsze dorównuje jego ca³kowitemu zakresowi stratygraficznemu i zazwyczaj jest
mniejszy od jego zakresu ca³kowitego (patrz rozdz. 5.8.).
Przyk³ad: poziom zasiêgu ammonoida Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum w cenomanie Sachalinu (Yazykova, 2004, patrz równie¿ www.geo.uw.edu.pl/agp/table/pdf
/54-2/yazykova.pdf).

3.3.2. Poziom wspó³wystêpowania taksonów (ang. concurrent-range zone) s¹ to
ska³y, w których ³¹cznie wystêpuj¹ dwa lub wiêksza liczba taksonów paleontologicznych; nazwy tych taksonów, przynajmniej dwóch z nich, wchodz¹ w sk³ad
nazwy tego poziomu.
Przyk³ad: poziom wspó³wystêpowania Thalassiosira insigna i Thalassiosira vulnifica
(neogeñskie okrzemki wód antarktycznych — Winter, Iwai, 2002, patrz równie¿
http://www-odp.tamu.edu/publications/178_SR/chap_29/c29_5.htm).

3.3.3. Poziom zespo³owy (zona zbiorcza; ang. assemblage zone) obejmuje ska³y,
które charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem okreœlonego, naturalnego zespo³u skamienia³oœci. W sk³ad nazwy zony zbiorczej wchodzi nazwa lub nazwy jednego
lub kilku taksonów charakteryzuj¹cych dany poziom.
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Ta odmiana biozony stanowi przyk³ad jednostki stratygraficznej okreœlanej przez cechy
charakterystyczne, natomiast bez precyzyjnej diagnozy, jako ¿e do poziomu zespo³owego mog¹ byæ zaliczane równie¿ te ska³y, w których wystêpuje tylko czêœæ taksonów danego zespo³u. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e poziom zbiorczy nie jest okreœlany
jako poziom wspó³wystêpowania wiêkszej liczby taksonów.
Przyk³ady: (1) poziomy zespo³owe utworzone na podstawie fauny krêgowców
l¹dowych w grupie Beaufort permu i triasu po³udniowej Gondwany: Eodicynodon,
Tapinocephalus, itd. (Rubidge, red., 1995), poziomy zbiorcze krêgowcowe wydzielono równie¿ w permie przeduralskim, plejstocenie i holocenie NW Europy;
(2) dolnodewoñski brachiopodowy poziom zbiorczy Spirifer pinyonensis w Newadzie
(Johnson, Niebuhr, 1976).

3.3.4. Poziom interwa³owy (ang. interval zone) obejmuje utwory zawieraj¹ce
skamienia³oœci wystêpuj¹ce miêdzy dwoma wskazanymi biohoryzontami. Do kategorii tej nale¿¹ miêdzy innymi poziomy œcieœnione (ang. partial-range zones)
odpowiadaj¹ce poziomowi zasiêgu okreœlonego taksonu paleontologicznego,
pomniejszonemu o zasiêg stratygraficzny innego (zasiêgi stratygraficzne, jeœli
dwóch) taksonu. Wybrany takson, wystêpuj¹cy w obrêbie tego poziomu œcieœnionego, jest jego taksonem wskaŸnikowym.
Przyk³ady: (1) wiele poziomów sporowych dewonu i karbonu z ró¿nych obszarów
okreœlane jest jako interval zones lub partial-range zones; w sp¹gu s¹ one zazwyczaj
definiowane przez pojawienie siê taksonu wskaŸnikowego, a w stropie przez pojawienie siê kolejnego taksonu, definiuj¹cego zarazem sp¹g kolejnej zony (Streel i in., 1987);
(2) podobnie ustalono wiêkszoœæ zon otwornicowych górnej kredy doliny œrodkowej
Wis³y, np. poziom Globotruncana arca (Peryt, 1980).

3.3.5. Poziomy filogenetyczne (filozony; ang. lineage zones) to takie kolejne
poziomy biostratygraficzne, które zosta³y ustanowione na podstawie taksonów
paleontologicznych, stanowi¹cych kolejne cz³ony jednej linii ewolucyjnej. Takson paleontologiczny, który pos³u¿y³ do ustanowienia poziomu filogenetycznego,
jest jego taksonem wskaŸnikowym.
Zanik danego taksonu paleontologicznego mo¿e nast¹piæ jednoczeœnie lub
niejednoczeœnie z pojawieniem siê taksonu paleontologicznego, który jest jego
ewolucyjnym nastêpc¹. W pierwszym przypadku poziom filogenetyczny mo¿e
zostaæ ustanowiony w taki sposób, i¿ jego zasiêg stratygraficzny odpowiada
ca³emu zasiêgowi stratygraficznemu odpowiedniego taksonu paleontologicznego. Taki poziom filogenetyczny stanowi szczególny przypadek poziomu zasiêgu
taksonu i mo¿e byæ nazwany filogenetycznym poziomem zasiêgu taksonu (filogenetyczn¹ zon¹ zasiêgu taksonu). W drugim przypadku poziom filogenetyczny
mo¿e zostaæ ustanowiony w taki sposób, i¿ jego zasiêg stratygraficzny odpowiada
tylko tej czêœci zasiêgu stratygraficznego odpowiedniego taksonu paleontologicznego, która nie pokrywa siê z zasiêgiem stratygraficznym taksonu paleontologicz-
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nego, bêd¹cego jego ewolucyjnym nastêpc¹. Taki poziom filogenetyczny stanowi
szczególny przypadek poziomu œcieœnionego i mo¿e byæ nazwany filogenetycznym poziomem œcieœnionym (filogenetyczna zona œcieœniona).
Przyk³ad: zony póŸnodewoñskiej sekwencji filogenetycznej konodontów z rodzajów
Mesotaxis, Palmatolepis i Siphonodella (patrz: Ziegler i Sandberg, 1990, 1994).

3.3.6. Poziom rozkwitu (ang. acme zone lub abundance zone) obejmuje te utwory
geologiczne, w których okreœlony takson paleontologiczny jest szczególnie licznie reprezentowany. Takson ten jest wskaŸnikiem poziomu.
Poziomy rozkwitu maj¹ przewa¿nie znaczenie lokalne, gdy¿ obfitoœæ danego taksonu
uwarunkowana jest na ogó³ czynnikami lokalnymi: paleobiologicznymi, tafonomicznymi, b¹dŸ diagenetycznymi.

3.3.7. Jako miêdzypoziom ja³owy i œrodpoziom ja³owy mog¹ byæ wyró¿niane
niektóre ska³y nie zawieraj¹ce skamienia³oœci. S¹ to jednostki stratygraficzne
nieformalne, tote¿ nie ustanawia siê wi¹¿¹cych zasad tworzenia ich nazw.
3.3.7.1. M i ê d z y p o z i o m j a ³ o w y (interzona ja³owa) obejmuje utwory
geologiczne nie zawieraj¹ce skamienia³oœci, a wystêpuj¹ce miêdzy dwoma
poziomami biostratygraficznymi. Nazwa miêdzypoziomu mo¿e byæ z³o¿ona
z terminu miêdzypoziom ja³owy i nazw taksonów wskaŸnikowych poziomów
biostratygraficznych — podœcie³aj¹cego i nadleg³ego; jako pierwsza powinna
zostaæ wymieniona nazwa wskaŸnika poziomu podœcie³aj¹cego.
3.3.7.2. Œ r ó d p o z i o m j a ³ o w y (intrazona ja³owa) obejmuje utwory geologiczne pozbawione skamienia³oœci, zawarte w obrêbie jakiegoœ poziomu
biostratygraficznego.
3.4. USTANAWIANIE NOWYCH I REWIZJA STARYCH POZIOMÓW
3.4.1. Ustanowienie nowego poziomu biostratygraficznego (biozony) wymaga
przeprowadzenia procedur podobnych do opisanych wy¿ej (rozdzia³ 1.11), z t¹
ró¿nic¹, ¿e nie jest konieczne ustanawianie stratotypów biozony czy jej granic, zaœ
wydaje siê celowe zamieszczenie ilustracji i ewentualnie opisów najwa¿niejszych
taksonów, definiuj¹cych i charakteryzuj¹cych dan¹ biozonê.
Wydaje siê, ¿e to gatunek, jako podstawa wydzielania i charakterystyki poziomu, powinien stanowiæ wzorzec dla biostratygrafii. Przez analogiê, holotyp dla
biostratygrafii mia³by podobne znaczenie jak stratotyp dla litostratygrafii czy
chronostratygrafii. Z drugiej strony podkreœlmy niewystarczaj¹ce znaczenie holotypu dla opisu gatunku: jak¿e czêsto jako holotyp desygnowany jest izolowany
okaz, bez wystarczaj¹cej znajomoœci innych okazów tego gatunku, a czêsto rów-
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nie¿ bez dok³adnej znajomoœci pozycji stratygraficznej osadu, z którego okaz ten
pochodzi. Takie holotypy i takie gatunki nie nadaj¹ siê do celów biostratygrafii.
3.4.2. Rewizja poziomu podlega ogólnym regu³om rewizji jednostek stratygraficznych (rozdzia³ 1.12).
W szczególnoœci rewizje systematyki taksonów przewodnich, b¹dŸ te¿ zmiana
pogl¹dów na ich zasiêgi stratygraficzne, mog¹ byæ przyczyn¹ jeœli nie odrzucenia
wczeœniejszej rozpoziomowania (biozonacji), to w ka¿dym razie jego rewizji.
Gdy nazwa taksonu paleontologicznego, który jest taksonem wskaŸnikowym biozony, ulega zmianie zgodnie z zasadami nomenklatury zoologicznej lub botanicznej, odpowiedniej zmianie ulega równie¿ nazwa danej jednostki biostratygraficznej.
3.5. BIOSTRATYGRAFIA A LITO- I CHRONOSTRATYGRAFIA
3.5.1. Jednostki biostratygraficzne a jednostki litostratygraficzne. Granice
ich s¹ od siebie niezale¿ne i pokrywaj¹ siê tylko w niektórych przypadkach.
Jednostki litostratygraficzne s¹ definiowane na podstawie kryteriów litologicznych i charakteryzuj¹ siê wewnêtrzn¹ jednorodnoœci¹, to znaczy wystêpowaniem w ich granicach jednego typu lub ograniczonej liczby powi¹zanych typów
litologicznych. Jednostki biostratygraficzne s¹ wyró¿niane natomiast na podstawie skamienia³oœci wystêpuj¹cych w ska³ach zazwyczaj w sposób rozproszony
i reprezentuj¹cych ró¿norakie kombinacje wielu taksonów paleontologicznych.
Dane ska³y powinny byæ zaliczane tylko do jednej formalnej jednostki litostratygraficznej okreœlonego szczebla, podczas gdy mo¿liwe, a czêsto nawet po¿¹dane
jest zaliczanie tych samych ska³ do kilku ró¿nych biozon.
3.5.2. Jednostki biostratygraficzne a jednostki chronostratygraficzne. S¹ to
jednostki stratygraficzne odmiennych kategorii, a jednak czêsto w³aœnie skamienia³oœci przewodnie s¹ optymalnym narzêdziem korelacji stratygraficznej, a tak¿e
s³u¿¹ do ustanawiania, definiowania granic i charakteryzowania jednostek chronostratygraficznych.
Z drugiej strony pamiêtaæ nale¿y, ¿e do danej jednostki chronostratygraficznej s¹ zaliczane wszystkie ska³y powsta³e w okreœlonym przedziale czasu, tak¿e te bez skamienia³oœci, które pos³u¿y³y do zdefiniowania tej jednostki, lub nie zawieraj¹ce
skamienia³oœci w ogóle. Ró¿norodne dane biostratygraficzne s¹ podstawowym elementem korelacji graficznej (patrz rozdz. 1.6.1.).
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4. MAGNETOSTRATYGRAFIA
4.1. MAGNETOSTRATYGRAFIA JAKO NARZÊDZIE KORELACJI
Magnetostratygrafia lub stratygrafia magnetyczna jako narzêdzia korelacji u¿ywa parametrów dawnego pola geomagnetycznego lub ró¿norodnych w³aœciwoœci
magnetycznych ska³. Najczêœciej stosowan¹ zmienn¹, zwi¹zan¹ z oddzia³ywaniem
dawnego pola jest polarnoœæ pierwotnego kierunku namagnesowania (tzn. kierunku zwi¹zanego z czasem powstania ska³y). Polarnoœæ mo¿e byæ normalna (je¿eli
w momencie utrwalenia namagnesowania pó³nocny biegun magnetyczny znajdowa³ siê w pobli¿u pó³nocnego bieguna geograficznego) lub odwrotna (pó³nocny
biegun magnetyczny znajdowa³ siê w pobli¿u po³udniowego bieguna geograficznego). Zapis odwróceñ (inwersji) pola magnetycznego okreœlony w profilu ska³ mo¿na skorelowaæ z globaln¹ geomagnetyczn¹ skal¹ polarnoœci (ang. GPTS — geomagnetic polarity time scale), co wi¹¿e siê z geochronologiczn¹ kalibracj¹ profilu.
Korelacja z GPTS rzadko kiedy mo¿e byæ przeprowadzona za pomoc¹ samej tylko
magnetostratygrafii — jako narzêdzia pomocniczego u¿ywa siê innych metod stratygraficznych (np. datowañ radiometrycznych, biostratygrafii, stratygrafii izotopowej, cyklostratygrafii lub stratygrafii sekwencji). GPTS jest wystarczaj¹co
kompletnie opracowana tylko dla ostatnich 165 mln lat, co jest zwi¹zane z brakiem
zapisu oceanicznych liniowych anomalii magnetycznych starszych ni¿ œrodkowa
jura (baton; patrz Gradstein i in., 2004).
4.2. ZMIANY NATÊ¯ENIA POLA GEOMAGNETYCZNEGO
ORAZ PODATNOŒCI MAGNETYCZNEJ
Stratygrafia magnetyczna mo¿e wykorzystywaæ zmiany natê¿enia pola geomagnetycznego. Dotychczasowa metodyka umo¿liwia okreœlenie ich w wymiarze
bezwzglêdnym tylko w ska³ach magmowych lub materiale poddanym obróbce termicznej (np. ceramice). Dziêki temu mo¿liwe jest zastosowanie metodyki stratygrafii magnetycznej w archeologii (archeomagnetyzm). W ska³ach osadowych (np.
w lessach) mo¿na rekonstruowaæ wy³¹cznie zapis wzglêdnych zmian natê¿enia pola
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geomagnetycznego. Równie¿ krótkookresowe (100–1000 lat) zmiany kierunku
pola magnetycznego, zwane zmianami wiekowymi, s¹ wykorzystywane do korelacji osadów holocenu i najm³odszego plejstocenu, jednak tylko w skali regionalnej.
Inne rodzaje stratygrafii magnetycznej opieraj¹ siê na zmianach parametrów petromagnetycznych, najczêœciej podatnoœci magnetycznej lub bezhisterezowej pozosta³oœci
magnetycznej). Krzywe zmian podatnoœci magnetycznej s¹ podstaw¹ podzia³u klimatostratygraficznego czwartorzêdowych sekwencji lessowych, gdy¿ zmiany podatnoœci
magnetycznej nawi¹zuj¹, w tym przypadku, wprost do wahañ klimatycznych zapisanych w oceanicznych krzywych izotopowo-tlenowych (Evans, Heller, 1995). W utworach morskich zmiany podatnoœci magnetycznej o du¿ej amplitudzie i d³ugim okresie
wi¹¿¹ siê zwykle z globalnymi wahaniami poziomu morza, gdy¿ wzbogacenie w noœniki tej podatnoœci, przede wszystkim w detrytyczny magnetyt, towarzyszy silnej
erozji kolejnych fragmentów l¹du w trakcie regresji. Cykliczne zmiany podatnoœci magnetycznej o ma³ej amplitudzie (Crick i in., 2002) s¹ przewa¿nie odzwierciedleniem
oscylacji klimatycznych.

4.3. NAZEWNICTWO
Podane definicje jednostek magnetostratygraficznych odnosz¹ siê zasadniczo
do stratygrafii magnetycznej opartej na zmianach polarnoœci kierunku pola geomagnetycznego. Inne rodzaje stratygrafii magnetycznej nie wykreowa³y odrêbnego
zbioru pojêæ i, jak na razie, u¿ywaj¹ terminów zapo¿yczonych z magnetostratygrafii
polarnoœci, oczywiœcie inaczej je definiuj¹c.
4.3.1. Podstawow¹ jednostk¹ magnetostratygraficzn¹ jest magnetozona (lub
zona magnetyczna), rozumiana jako pakiet ska³ wykazuj¹cych okreœlon¹ polarnoœæ namagnesowania. Magnetozona mo¿e wykazywaæ jednolit¹ polarnoœæ normaln¹ lub odwrotn¹, ale tak¿e polarnoœæ mieszan¹. Przedzia³ czasu (jednostka
geochronologiczna) odpowiadaj¹cy magnetozonie nazywa siê magnetochron¹.
D³ugoœæ typowej magnetochrony wynosi od 1 do 10 mln lat (zob. tab. 3). Krótsze
odcinki czasowe nazywa siê subchronami, a d³u¿sze super- lub megachronami.
Odpowiadaj¹ce im jednostki opisuj¹ce pakiety skalne okreœla siê jako subzony
(magnetosubzony) lub superzony magnetyczne (magnetosuperzony). Jednostek
magnetostratygraficznych mo¿na u¿ywaæ tak¿e w sensie chronostratygraficznym
i wtedy odnosz¹ siê one do wszystkich ska³ na œwiecie powsta³ych w okreœlonej
magneto (sub- lub super-) chronie. Mówimy wtedy o (sub- lub super-) chronozonie. Na przyk³ad, chronozona C1n (zobacz ryc. 2) obejmuje wszystkie ska³y
z przedzia³u czasowego odpowiadaj¹cego magnetochronie C1n, to znaczy powsta³e w ci¹gu ostatnich 0,78 mln lat.
Jednostkami, które nie maj¹ statusu formalnego, choæ niektórzy autorzy uto¿samiaj¹ je
z subchronami, s¹ wystêpuj¹ce w obrêbie magnetozony C1n wycieczki geomagnetycz-
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Ta b e l a 3
Jednostki magnetostratygraficzne
oraz ich odpowiedniki geochronologiczne i chronostratygraficzne
(Ogg, Smith, 2004)
Przeciêtny czas
trwania (lata)

Magnetostratygrafia

Geochronologia

Chronostratygrafia

Magnetomegazona

Megachrona

Megachronozona

10 –10

Magnetosuperzona

Superchrona

Superchronozona

10 –10

Magnetozona

Chrona

Chronozona

10 –10

Magnetosubzona

Subchrona

Subchronozona

10 –10

Kryptozona

Kryptochrona

Kryptochronozona

< 3 ´ 10

8

9

7

8

6

7

5

6
4

ne (kryptochrony lub zdarzenia geomagnetyczne), czyli krótkotrwa³e zmiany kierunku
pola geomagnetycznego, czasem prowadz¹ce do pe³nej inwersji. Ze wzglêdu na krótkotrwa³oœæ (do 10 tys. lat) s¹ one trudne do wykrycia, stanowi¹ jednak potencjalnie u¿yteczne narzêdzie korelacji stratygraficznej.

4.3.2. Nazewnictwo magnetozon jest generalnie œciœle zwi¹zane z numeracj¹ liniowych anomalii magnetycznych dna oceanicznego w porz¹dku rosn¹cym, od
najm³odszych do najstarszych. Dla odró¿nienia, przed magnetozonami stawiamy
litery C (przy magnetozonach kenozoicznych oraz kredowych m³odszych od najni¿szego aptu) lub M (przy magnetozonach mezozoicznych w najni¿szym apcie
i starszych). Zazwyczaj dodajemy te¿ literê n lub r dla okreœlenia czy mamy do
czynienia z magnetozon¹ normaln¹ (n) lub odwrotn¹ (r). Tak np. magnetozona
C2n to normalna magnetozona, odpowiadaj¹ca anomalii 2. Magnetozona normalna jest zawsze m³odsza od magnetozony odwrotnej o tym samym numerze. Nazwy zon magnetycznych wyró¿nionych w ska³ach starszych od batonu nie s¹
sformalizowane. Poszczególni autorzy stosuj¹ w³asne, zwi¹zane z konkretnym
obiektem badañ, nazewnictwo magnetozon.
Tradycyjnie najm³odsze jednostki magnetostratygraficzne w czwartorzêdzie
i pliocenie (ryc. 2) nazywamy nazwiskami znanych badaczy magnetyzmu

42

Ryc. 2. Geochronologia ostatnich 4 mln lat historii Ziemi na podstawie
magnetostratygrafii (Ogg, Smith, 2004)
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ziemskiego (np. magnetozona Brunhes = C1n). Pierwotnie mia³y one rangê
„epok” lub chron, jednak obecnie mog¹ obejmowaæ kilka magnetochron
(np. dawna epoka odwrotnego namagnesowania Matuyama). Równie¿ niektóre
magnetochrony i magnetosubchrony nosz¹ nazwy utworzone od miejsc ich pierwszego wyró¿nienia.
Przyk³ad. Normalna magnetosubchrona Cobb Mountain (C1r.2n) zosta³a wyró¿niona
po raz pierwszy w jednym z potoków wulkanicznych w pó³nocnej Kalifornii (Mankinen i in., 1978). Przeprowadzone wówczas datowania metod¹ K-Ar wykaza³y wiek tej
subchrony na 1,12±0,02 mln lat. PóŸniejsze badania magnetostratygraficzne potwierdzi³y jej istnienie w rdzeniach osadów pobranych z Morza Karaibskiego oraz Pó³nocnego Atlantyku (Opdyke, Channell, 1996). Rekalibracja skali czasowej z koñca lat 70.
XX w. (Mankinen, Dalrymple, 1979), oparta na metodach astrochronologicznych oraz
datowaniu metod¹ 40Ar/ 39Ar, ustali³a zasiêg czasowy tej subchrony na 1,18 do
1,17 mln lat (Ogg, Smith, 2004).

5. CHRONOSTRATYGRAFIA
5.1. POJÊCIE CHRONOSTRATYGRAFII
Chronostratygrafia jest dzia³em stratygrafii zajmuj¹cym siê wzglêdnymi relacjami wiekowymi i okreœlaniem wieku utworów geologicznych. Jednostki chronostratygraficzne to cia³a skalne, warstwowane i niewarstwowane, które powsta³y
w œciœle okreœlonym interwale czasu geologicznego (ang. time-rock units). Przedzia³y czasu geologicznego, w których powstawa³y jednostki chronostratygraficzne (ang. time units), nazywamy jednostkami geochronologicznymi.
Relacje jednostek chronostratygraficznych do innych rodzajów jednostek stratygraficznych przedstawiono w tabeli 1.
Korelacja wiekowa (chronokorelacja) wi¹¿e siê z ustalaniem stosunków
wiekowych miêdzy jednostkami wydzielonymi na ró¿nych obszarach, przede
wszystkim przez wskazanie odpowiedników granic chronostratygraficznych ustanowionych w stratotypach globalnych. W tym celu kompleksowo wykorzystuje
siê wszelkie mo¿liwe przes³anki przybli¿onej równowiekowoœci (izochronicznoœci) w geologii, poczynaj¹c od fizycznej ci¹g³oœci cia³ skalnych (np. przez korelacje ³awic) i cech litologicznych badanych bezpoœrednio lub metodami
geofizycznymi. Standardow¹ metod¹ pozostaje wci¹¿ korelacja biostratygraficzna. W przypadku prekambru podstawê chronostratygrafii stanowi¹ datowania radiometryczne. Z kolei korelowanie jednostek lokalnych w czwartorzêdzie
dokonywane jest na podstawie ró¿nych kryteriów: zapisu stratygraficznego zmian
klimatycznych, danych magnetycznych i izotopowych (14C) — ta swoista kombinacja metod stratygraficznych przedstawiona zostanie w osobnym opracowaniu
przygotowanym przez Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN jako nowe wydanie
„Zasad polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej czwartorzêdu” (Mojski, red., 1988).
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5.2. KLASYFIKACJA CHRONOSTRATYGRAFICZNA
Klasyfikacja chronostratygraficzna zajmuje siê porz¹dkowaniem nastêpstwa
ska³ w skorupie ziemskiej na podstawie ich wieku i stosunków czasowych. Celem
tej klasyfikacji jest systematyczne uporz¹dkowanie ska³ w jednostki obdarzone
nazwami w³asnymi (jednostki chronostratygraficzne), odpowiadaj¹ce interwa³om
czasu geologicznego (jednostki geochronologiczne), stanowi¹ce punkt wyjœcia do
korelacji wiekowej ska³ z ró¿nych obszarów i zarazem uk³ad odniesienia (osnowê
czasow¹) do rejestrowania zjawisk historii geologicznej. Ten cel jest realizowany
dwutorowo w ró¿nych skalach geograficznych:
5.2.1. Rozpoznanie lokalnych relacji wiekowych. Skorelowanie i okreœlenie
wzglêdnego wieku serii skalnych w profilach s¹ podstawowymi elementami lokalnej i regionalnej geologii, niezale¿nie od odniesieñ tych utworów geologicznych do podzia³ów chronostratygraficznych o randze œwiatowej.
5.2.2. Ustanowienie globalnej Standardowej Skali Chronostratygraficznej.
Tê uniwersaln¹ skalê stratygraficzn¹ tworzy kompletne, systematycznie uporz¹dkowane, hierarchiczne nastêpstwo jednoznacznie zdefiniowanych i nazwanych
jednostek chronostratygraficznych (tabela stratygraficzna; patrz: http://www.stratigraphy.org; Gradstein i in., 2004), mo¿liwych do rozpoznania zarówno w skali
regionalnej, jak i ogólnoœwiatowej. W ten sposób utworzony zosta³ standardowy
szkielet stratygraficzny, s³u¿¹cy do okreœlania wieku dowolnych cia³ skalnych
i odnoszenia wszystkich jednostek skalnych bezpoœrednio do historii Ziemi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Tak ustalone jednostki Standardowej Skali
Chronostratygraficznej, bez wzglêdu na rangê, obejmuj¹ ca³oœciowo sekwencjê
stratygraficzn¹, bez luk wiekowych.
Prace nad Standardow¹ Skal¹ Chronostratygraficzn¹ (i zarazem geochronologiczn¹),
wed³ug œciœle okreœlonych procedur i standardów, odbywaj¹ siê w podkomisjach i grupach roboczych Miêdzynarodowej Komisji Stratygrafii (International Commission on
Stratigraphy), organu Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS). Jej decyzje
s¹ publikowane w kwartalniku IUGS Episodes i zosta³y ostatnio podsumowane w aktualnej „Skali czasu geologicznego 2004” (Gradstein i in., 2004; http://www.stratigraphy.org/scale04.pdf).

5.3. JEDNOSTKI CHRONOSTRATYGRAFICZNE
Jednostki chronostratygraficzne to zespo³y ska³ powsta³e w okreœlonym przedziale czasu geologicznego, czyli ograniczone przez izochroniczne powierzchnie
i horyzonty, bez wzglêdu na charakterystykê i w³aœciwoœci cia³ skalnych. Ranga
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hierarchiczna jednostki odzwierciedla d³ugoœæ przedzia³u czasu, w którym dane
ska³y powsta³y, a nie ich mi¹¿szoœæ.
5.4. HORYZONT CHRONOSTRATYGRAFICZNY
Horyzont chronostratygraficzny (chronohoryzont) to stratygraficzne powierzchnie lub granice (ang. interface), które najprawdopodobniej powsta³y jednoczeœnie na znacznych obszarach, w okreœlonym momencie historii geologicznej (por.
te¿ rozdz. 6.6. — Stratygrafia zdarzeñ). Chocia¿ teoretycznie chronohoryzont nie
posiada mi¹¿szoœci, ten termin jest zwykle stosowany w odniesieniu do charakterystycznych, cienkich poziomów litologicznych, które powsta³y w na tyle krótkim
czasie, ¿e przy obecnych metodach datowañ mog¹ byæ traktowane jako generalnie
izochroniczne w granicach swego zasiêgu geograficznego — dlatego stanowi¹
dogodne narzêdzie korelacji wiekowej. Chronohoryzonty s¹ te¿ czêsto nazywane
horyzontami (poziomami) przewodnimi, wiod¹cymi lub reperowymi (w literaturze anglojêzycznej: marker horizons, key horizons, datums, time-surfaces).
Przyk³ady horyzontów o du¿ych walorach chronostratygraficznych to granice
poziomów biostratygraficznych (biohoryzonty), ³awice bentonitu (tonsteiny) powsta³e w wyniku opadu py³u wulkanicznego, pok³ady fosforytowe i wêglowe,
horyzonty zmian polarnoœci magnetycznej oraz wyznaczniki zmian innych parametrów geofizycznych (np. poziomy lub horyzonty sejsmiczne) i geochemicznych (np. anomalie izotopowe); ich u¿ytecznoœci nie przekreœla fakt, i¿ nie s¹ to
na ogó³ powierzchnie jednakowego czasu (chronohoryzonty sensu stricto) w œcis³ym znaczeniu tego s³owa. Nazwa horyzontu powinna odzwierciedlaæ cechê, na
podstawie której zosta³ wyró¿niony.
Ekwiwalentem geochronologicznym chronohoryzontu jest moment (lub chwila, ang.
instant), który nie ma okreœlonej d³ugoœci trwania w skali czasu geologicznego.

5.5. UK£AD FORMALNYCH JEDNOSTEK
CHRONOSTRATYGRAFICZNYCH
Konwencjonalny uk³ad formalnych jednostek chronostratygraficznych (i ich
geochronologicznych odpowiedników; tab. 1) w Standardowej Skali Chronostratygraficznej to kolejno od najmniejszych do najwiêkszych: piêtro (wiek), oddzia³
(epoka), system (okres), eratem (era) i eonotem (eon).
Dalszy podzia³ w obrêbie jednostki chronostratygraficznej powinien oddawaæ
wzglêdn¹ pozycjê cia³ skalnych w profilu stratygraficznym przez okreœlenia takie
jak: najni¿sze, dolne, œrodkowe, górne i najwy¿sze, podczas gdy umiejscowienie
w obrêbie jednostek geochronologicznych wymaga informacji czasowych (najwczeœniejsze, wczesne, œrodkowe, póŸne, najpóŸniejsze).
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5.6. PIÊTRO (i wiek)
Piêtro jest podstawow¹ jednostk¹ Standardowej Skali Chronostratygraficznej,
której zakres wiekowy i ranga s¹ ustalone w celu sprostania praktycznym potrzebom korelacji w skali regionalnej. Piêtro — jako najmniejsza jednostka standardowa — ma wymiar globalny i s³u¿y definiowaniu jednostek wy¿szej rangi.
5.6.1. Piêtro to jednostka chronostratygraficzna ni¿szego rzêdu, reprezentuj¹ca
stosunkowo niewielki interwa³ czasu geologicznego (wiek w skali geochronologicznej), zwykle od 2 do 10 milionów lat. Piêtro mo¿e byæ podzielone na podpiêtra i wchodzi w sk³ad oddzia³ów.
5.6.2. Piêtro jest definiowane poprzez jego stratotypy granic (ryc. 1), ustalane
w ramach stratotypu globalnego, w pe³nym zapisie — globalnego profilu i punktu
stratotypowego (Global Boundary Stratotype Section and Point, GSSP; Cowie
i in., 1986; patrz te¿: http://www.stratigraphy.org/gssp.htm). W praktyce tylko
dolna granica piêtra jest wyznaczana w stratotypie, gdy¿ jej strop definiuje stratotyp dolnej granicy piêtra nadleg³ego.
G ranica piêtra — jako okreœlonego momentu w czasie geologicznym —
powinna byæ punktowo umiejscowiona (umowny „z³oty gwóŸdŸ”) w profilu osadów zasadniczo ci¹g³ych, najczêœciej morskich (z wyj¹tkiem piêter bazuj¹cych na
faunie ssaków w facjach kontynentalnych paleogenu i piêter glacjalnych neogenu). W ka¿dym przypadku stratotyp powinien charakteryzowaæ siê wyraŸnymi
horyzontami przewodnimi, przede wszystkim precyzyjnie rozpoznawalnymi granicami biozon i (lub) magnetozon, które mo¿na z ³atwoœci¹ wyznaczaæ i œledziæ na
du¿ych obszarach poza profilem stratotypowym jako powierzchnie zasadniczo
izochroniczne (powierzchnie jednakowego czasu). W celu zwiêkszenia tego potencja³u korelacyjnego w ró¿nych facjach i prowincjach biogeograficznych nale¿y stosowaæ wszystkie mo¿liwe wskaŸniki identyfikacji czasowej, przede
wszystkim poziomy biostratygraficzne oparte na ró¿nych grupach skamienia³oœci.
Jeœli wielkie zdarzenia w geologicznej historii Ziemi (np. eustatyczne zmiany poziomu morza czy masowe wymierania) mog¹ byæ rozpoznane jako punkty w zasadniczo ci¹g³ej sukcesji osadowej, to stanowi¹ one po¿¹dany uzupe³niaj¹cy
atrybut punktu globalnej granicy w stratotypowym profilu.
Przyk³ad takiego wy³¹cznie „zdarzeniowego” podejœcia stanowi definicja granicy mastrychtu z danem w sp¹gu i³u granicznego w profilu El Kef, Tunezja, obejmuj¹ca anomaliê
irydow¹ i poziom wielkiego wymierania (zanik otwornic, wapiennego nanoplanktonu,
amonitów, dinozaurów etc.; patrz: http://www.stratigraphy.org; Keller i in., 1996).

5.6.3. Preferowana nazwa piêtra powinna pochodziæ od nazw geograficznych
zwi¹zanych z rejonem stratotypu lub obszaru typowego. W jêzyku polskim zaleca
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siê u¿ywanie nazw bez angielskich koñcówek „-ian” lub „-an” (np. ediakar zamiast ediakaran). Nazewnictwo wieków jest takie samo jak piêter.
5.6.4. Podpiêtro jest wydzielane w obrêbie piêtra, przy czym podzia³ ten mo¿e
byæ kompletny lub niekompletny. Œciœle bior¹c, geochronologicznym odpowiednikiem podpiêtra jest podwiek, ale preferuje siê po prostu wiek. Jednostkê tê równie¿ definiuje siê za poœrednictwem stratotypów granic. Szereg s¹siednich piêter
mo¿e byæ zgrupowanych w nadpiêtro.
Zaleca siê umiar w proponowaniu nowych podpiêter i nadpiêter w celu unikniêcia
zbytniej komplikacji miêdzynarodowej nomenklatury stratygraficznej. Regu³y nazewnictwa tych jednostek s¹ takie same jak w przypadku piêter, ale dla podpiêter stosuje siê
te¿ tylko okreœlenia wzglêdnej pozycji w obrêbie piêtra.

5.7. ZASADY I PROCEDURY
Zasady i procedury wyró¿niania pozosta³ych jednostek Standardowej Skali
Chronostratygraficznej s¹ podobne jak w przypadku piêter i szczegó³owo przedstawione w kodeksach miêdzynarodowych (Salvador, red., 1994; Murphy i Salvador, red., 1999) i poprzednim wydaniu Zasad ... (1975). Jednostki te s¹ równie¿
definiowane przez ich stratotypy granic, odnosz¹ce siê do dolnych granic piêter
Standardowej Skali Chronostratygraficznej, w ramach profilu i punktów korelacyjnych stratotypu granicy globalnej.
5.8. CHRONOZONA
Chronozona jest formaln¹ jednostk¹ chronostratygraficzn¹ ustalan¹ niezale¿nie
od opisanego schematu hierarchicznego (tab. 1). Obejmuje cia³a skalne powsta³e
w interwale czasowym odpowiadaj¹cym okreœlonej jednostce stratygraficznej (najczêœciej lito- czy biostratygraficznej; ryc. 3) lub trwaniu zjawisk geologicznych (np.
serii wulkanicznej rejestruj¹cej epizod aktywnoœci magmowej). Odpowiednikiem
geochronologicznym chronozony jest doba (lub chron). Ich nazwy pochodz¹ od
jednostki stratygraficznej, na podstawie której s¹ wyró¿nione, np. od przewodniego
taksonu biozony czy cz³onu geograficznego w nazwie formacji.
Chronozona, chocia¿ opiera siê na okreœlonych cechach zapisu kopalnego (zasiêg
przewodniego taksonu, rozprzestrzenienie litofacji, itd.), z definicji obejmuje równie¿
utwory geologiczne pozbawione tych cech. Równie¿ jej zakres wiekowy mo¿e siê
zmieniaæ wraz z lepszym rozpoznawaniem rozprzestrzenienia diagnostycznych
przes³anek, jak te¿ nie musi odpowiadaæ punktom czasowym w stratotypach jednostek
ze wzglêdu na diachronicznoœæ ich granic.
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Ryc. 3. Relacje miêdzy chronozon¹ i biozon¹ (poziomem zasiêgu), opartymi na tym
samym taksonie wskaŸnikowym (Exus albus), oraz jednostk¹ litostratygraficzn¹
(formacj¹ z Kowali) z tego samego interwa³u wiekowego, której profil stratotypowy
obejmuje tylko czêœæ zasiêgu czasowego jednostki
Kolory jasno- i ciemnoszary oznaczaj¹ rozprzestrzenienie, odpowiednio, diagnostycznej skamienia³oœci
i facji osadowej odpowiadaj¹cej formacji

5.9. PRZYK£ADOWE DEFINICJE JEDNOSTEK
STANDARDOWEJ SKALI CHRONOSTRATYGRAFICZNEJ
5.9.1. Definicje granic bazuj¹ce tylko na wskaŸnikach biostratygraficznych
(i magnetostratygraficznych)
Granica syluru z dewonem (= sp¹g oddzia³u dewonu dolnego i piêtra lochkowu): najni¿sze wyst¹pienie graptolita Monograptus uniformis (powy¿ej ostatniego wyst¹pienia graptolita Monograptus transgrediens, a bezpoœrednio poni¿ej
wyst¹pienia trylobita Walburgella rugulosa rugosa) w profilu Klonk, SW od Pragi, Republika Czeska (http://www.stratigraphy.org/sildev.htm).
Martinsson A., red., 1977 – The Silurian–Devonian Boundary. IUGS Series A, 5: 1–349.
Chlupác I., Vacek F., 2003 – Thirty years of the first international stratotype: The Silurian–Devonian
boundary at Klonk and its present status. Episodes, 26: 10–15.

Granica karbonu z permem (= sp¹g cisuralu i asselska): najni¿sze wyst¹pienie
konodonta Streptognathodus isolatus w linii ewolucyjnej S. „wabaunsensis”, poni¿ej wyst¹pienia otwornicy (fuzuliny) z rodzaju Sphaeroschwagerina, w profilu
Aidaralash, p³d. Ural, p³n. Kazachstan (patrz http://www.stratigraphy.org/carper.htm).
Davydov V. I. i in., 1998 – Proposal of Aidaralash as Global Stratotype Section and Point (GSSP)
for base of the Permian System. Episodes, 21: 11–18.
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Granica pliocenu z plejstocenem: bezpoœrednio powy¿ej stropu magnetozony
C2n (Olduvai) i poziomu wymierania kokkolita Discoaster brouweri (sp¹g zony
CN13). Dodatkowe wskaŸniki biostratygraficzne to wapienne nanoskamienia³oœci
Cyclococcolithus i Geophyrocapsa oraz otwornice planktoniczne Globigerinoides
w profilu Vrica, Kalabria, W³ochy (patrz http://www.stratigraphy.org/pliple.htm).
Aguirre E., Pasini G., 1985 – The Pliocene–Pleistocene Boundary. Episodes, 8: 116–120.

5.9.2. Definicje granic oparte na ró¿nych przes³ankach stratygraficznych
Granica kambru z ordowikiem (= sp¹g dolnego ordowiku i tremadoku): (1)
pierwsze wyst¹pienie konodonta Iapetognathus fluctivagus, które odpowiada
sp¹gowi poziomu konodontowego Cordylodus lindstromi i graptolitowego Rhabdinopora flabelliforme, poni¿ej wyst¹pienia najwczeœniejszych gatunków planktonicznych graptolitów Staurograptus dichotomus i Rhabdinopora praeparabola,
oraz (2) horyzont maksymalnych wartoœci pozytywnej anomalii izotopów wêgla
(d13C), w profilu Green Point, zach. Nowa Fundlandia, Kanada (www.stratigraphy.org/camord.htm).
Cooper R.A. i in., 2001 – Global Stratotype Section and Point for base of the Ordovician System. Episodes, 24: 19–28.

Granica franu z famenem (dewon górny): (1) pierwsze masowe wyst¹pienie
konodonta Palmatolepis triangularis, bezpoœrednio nad (2) horyzontem masowego wymierania (Górne Zdarzenie Kellwasser), powy¿ej którego ca³kowicie zanikaj¹ konodonty Ancyrodella i Ozarkodina oraz goniatyty z rodzin Gephuroceratidae
i Beloceratidae, w profilu Coumiac, Montagne Noire, p³d. Francja (www.stratigraphy.org/famen.htm).
Klapper G. i in., 1993 – Definition of the Frasnian/Famennian stage boundary. Episodes, 16:
433–441.

Granica permu z triasem (= dolna granica eratemu mezozoicznego, oddzia³u
dolnotriasowego i piêtra indu): (1) najni¿sze wyst¹pienie konodonta Hindeodus
parvus w linii ewolucyjnej Hindeodus latidentatus–Hindeodus parvus–Isarcicella
isarcica oraz (2) horyzont wielkiej negatywnej anomalii izotopów wêgla (d13C), 1 m
powy¿ej (3) horyzontu maksimum wymierania wiêkszoœci grup skamienia³oœci,
w profilu Meishan, Zhejiang, p³d. Chiny (www.stratigraphy.org/pertri.htm).
Yin H.F. i in., 2001 – The Global Stratotype Section and Point (GSSP) of the Permian–Triassic boundary. Episodes, 24: 102–114.
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***
Stan zaawansowania prac nad standardow¹ skal¹ czasu geologicznego w podkomisjach i grupach roboczych Miêdzynarodowej Komisji Stratygrafii jest obecnie
odmienny w ró¿nych podkomisjach (patrz: http://www.iugs.org/iugs/drectory/cssubcom.htm), a najwiêksze opóŸnienia maj¹ miejsce w chronostratygrafii mezozoiku — brak np. uzgodnionych stratotypów dla granicy triasu z jur¹ oraz jury
z kred¹ (Gradstein i in., 2004). Z kolei niektóre podkomisje (np. dewoñska; patrz:
http://sds.uta.edu/) opracowuj¹ ju¿ definicje podpiêter. Mimo œciœle okreœlonych
formalnych procedur i standardów, owa metoda umiejscawiania „z³otych gwoŸdzi” w globalnych stratotypach wci¹¿ obfituje w praktyce w niejasnoœci metodologiczne i kontrowersje (np. Aubry i in., 1999; Lazarev, 2003; Walsh, 2005)
dotycz¹ce, miêdzy innymi, koncepcji przewodniego gatunku skamienia³oœci i mo¿liwoœci wykorzystania biostratygraficznych zdarzeñ stratalnych w definiowaniu
granic piêter (Racki, Wrzo³ek, 1989) czy potrzeby rewidowania stratotypów
(np. syluru; Holland i in., 2003). Podstawowym ograniczeniem pozostaje trudnoœæ
dok³adnego radiometrycznego kalibrowania biohoryzontów i granic stratygraficznych (np. Kaufmann, 2006). Datowania nawet podstawowych granic wci¹¿
charakteryzuj¹ znaczne rozbie¿noœci i zakres b³êdu korelacyjnego przekracza wci¹¿ milion lat dla wiêkszoœci granic paleozoiku i mezozoiku (patrz:
http://www.stratigraphy.org/scale04. pdf). Na przyk³ad, b³¹d datowania wynosi
4 mln lat dla granicy jura–kreda i 2,8 mln lat dla granicy sylur–dewon, ale nawet
i te „oficjalne” daty bywaj¹ negowane (np. dla granicy perm–trias: 251 mln lat —
Gradstein i in., 2004; 253 mln lat — Mundil i in., 2004). Opublikowanie najnowszej Skali Czasu Geologicznego (Gradstein i in., 2004) wywo³a³o z kolei protesty
œrodowiska geologów czwartorzêdu, w zwi¹zku z usuniêciem tego systemu z tabeli stratygraficznej (np. Gibbard i in., 2005; Marks, 2005, 2006; Sankaran, 2005;
patrz: http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/).
Jednostki chronostratygraficzne nale¿y ustanawiaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
praktyczne zbadanie i przedstawienie rozwoju geologicznego mniejszych i wiêkszych regionów oraz Ziemi jako ca³oœci, tote¿ stanowi¹ one wa¿ne narzêdzie
miêdzynarodowej wymiany informacji stratygraficznych. Dlatego, w przypadku
chronostratygrafii nie zaleca siê formalnego wydzielania lokalnej lub regionalnej
jednostki przy braku mo¿liwoœci korelacji wiekowej danej serii skalnej z globalnym stratotypem (= Standardow¹ Skal¹ Chronostratygraficzn¹). Ostatnio geolodzy brytyjscy (Zalasiewicz i in., 2004) proponuj¹ w ogóle uproszczenie tej
dyscypliny stratygrafii przez ograniczenie terminologii tylko do jednostek geochronologicznych.
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Obowi¹zuj¹ca tabela stratygraficzna wywodzi siê z podzia³ów wprowadzonych w XIX
wieku w Europie Zachodniej. Ró¿norodna natura przyjêtych granic sta³a siê ewidentna
wraz z rozwojem innych ni¿ tradycyjne (zonalne) metod biostratygraficznych i próbami nadania granicom bardziej naturalnego charakteru przez powi¹zanie z globaln¹
stratygrafi¹ zdarzeñ; dotyczy to przede wszystkim wyznaczania reperowych punktów
korelacyjnych, rozpoznawalnych ju¿ w trakcie prac terenowych (Walliser, 1985; Walliser, red., 1996). Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e rosn¹ca kompleksowoœæ metod stratygrafii
(podejœcie holostratygraficzne — por. rozdz. 6) doprowadzi do rewizji podstawowych
podzia³ów stratygraficznych. Tak¹ próbê przedstawi³ Boucot jeszcze w 1983 roku:
na podstawie nastêpstwa nierafowych zespo³ów morskich i uwypuklaj¹c znaczenie
globalnych zdarzeñ biotycznych, zw³aszcza epizodów masowych wymierañ, jako naturalnych granic stratygraficznych, wyró¿ni³ on w fanerozoiku dwanaœcie jednostek
ekologiczno-ewolucyjnych, na ogó³ zasadniczo ró¿nych od obecnie obowi¹zuj¹cych
wydzieleñ skali stratygraficznej.

6. INNE METODY STRATYGRAFII
Opisane w tym rozdziale metody obejmuj¹ ró¿ne podejœcia do podzia³u, kategoryzacji i korelacji stratygraficznej, uwzglêdniaj¹ce szerszy lub wê¿szy zakres
szczegó³owych technik badawczych. Nale¿¹ tu metody pos³uguj¹ce siê danymi
i technikami geofizycznymi, w tym sejsmicznymi (stratygrafia sejsmiczna), sedymentologicznymi (stratygrafia zdarzeñ, s. sekwencji, cyklostratygrafia, allostratygrafia), petrologicznymi (chemostratygrafia), tektonicznymi (tektonostratygrafia),
paleontologicznymi (stratygrafia zdarzeñ) i innymi.
Czêœæ tych metod ma charakter zasadniczo obiektywny, opisowy (np. allostratygrafia, chemostratygrafia), ale wiêkszoœæ zale¿y w du¿ej mierze od rozmaitych
za³o¿eñ uwzglêdniaj¹cych interpretacje genetyczne. W przypadkach gdy kryteria
klasyfikacyjne wi¹¿¹ siê z interpretacj¹ (np. stratygrafia sekwencji, tektonostratygrafia, s. zdarzeñ), nie jest wskazane wprowadzanie zasad klasyfikacji formalnej,
tak jak to ma miejsce w przypadku lito- lub biostratygrafii (por. Narkiewicz, 2003).
Zasiêg paleogeograficzny omawianych ni¿ej podzia³ów stratygraficznych jest
zró¿nicowany. Niektóre, jak schematy allostratygraficzne lub jednostki tektonostratygraficzne, maj¹ znaczenie lokalne lub co najwy¿ej w skali basenu sedymentacyjnego. Inne, np. stratygrafia sekwencji, mog¹ mieæ charakter lokalny lub
regionalny, ale uwarunkowania globalne (np. eustatyczne), jeszcze inne (cyklostratygrafia, niektóre przyk³ady stratygrafii zdarzeñ i chemostratygrafii) maj¹
nierzadko pod³o¿e globalne i mog¹ s³u¿yæ do konstruowania uniwersalnych schematów korelacyjnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e korelacyjna wartoœæ wszystkich opisanych ni¿ej metod, w swoim aspekcie wiekowym, zale¿y od kalibracji za pomoc¹
innych, wczeœniej opisanych metod stratygraficznych, w tym zw³aszcza biostratygrafii, metod datowania radiometrycznego i metod magnetostratygraficznych.
Tym niemniej, po uwzglêdnieniu wszystkich mo¿liwych danych wiekowych, niektóre z omawianych ni¿ej metod mog¹ umo¿liwiaæ bardzo precyzyjne korelacje
wiekowe (np. stratygrafia zdarzeñ, cyklostratygrafia, chemostratygrafia), niekiedy znacznie przekraczaj¹ce mo¿liwoœci biostratygrafii.
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6.1. JEDNOSTKI STRATYGRAFICZNE OGRANICZONE
NIEZGODNOŒCIAMI
Podstaw¹ wyró¿niania i korelowania omawianej kategorii jednostek jest identyfikacja powierzchni niezgodnoœci (ang. unconformity), okreœlanych jako oddzielaj¹ce cia³a skalne powierzchnie reprezentuj¹ce znacz¹c¹ lukê sedymentacyjn¹
(ang. hiatus) lub przerwê w nastêpstwie stratygraficznym (ang. gap) (Salvador, red.,
1994). Z regu³y o niezgodnoœci mówi siê w przypadkach, gdy luka stratygraficzna
jest na tyle du¿a, ¿e mieœci siê w zakresie rozdzielczoœci datowañ, np. biostratygraficznych. Do definiowania omawianych jednostek wykorzystuje siê niezgodnoœci
k¹towe (ang. angular unconformity) lub zgodne z warstwowaniem powierzchnie
penankordancji (ang. disconformity). Natomiast nie zaleca siê uwzglêdniania powierzchni podrzêdnych nieci¹g³oœci sedymentacyjnych (ang. discontinuity), które
mog¹ mieæ niewielki zasiêg oboczny i reprezentuj¹ zazwyczaj krótkotrwa³e przerwy w sedymentacji, o trudnym do ustalenia przedziale wiekowym.
Jednostka ograniczona powierzchniami niezgodnoœci (ang. unconformity-bounded unit) jest definiowana jako cia³o skalne oddzielone od do³u i od góry wyraŸnie okreœlonymi, czytelnymi niezgodnoœciami w nastêpstwie stratygraficznym,
o mo¿liwie regionalnym i ponadregionalnym zasiêgu. Wiele z najwczeœniej wyró¿nianych systemów, obecnie ustalonych w ramach Standardowej Skali Chronostratygraficznej, pierwotnie by³o jednostkami nale¿¹cymi do omawianej kategorii.
Wydzielenia te mog¹ obejmowaæ ró¿ne jednostki lito- i biostratygraficzne, a ich zakres chronostratygraficzny mo¿e byæ szeroki — od podpiêtra do kilku systemów.
Granice tych jednostek s¹ z regu³y w mniejszym lub wiêkszym stopniu diachroniczne. Wa¿n¹ cech¹ omawianych jednostek jest ich ogólnie obiektywny, opisowy charakter. W przeciwieñstwie np. do podobnych wydzieleñ stratygrafii sekwencji lub
tektonostratygraficznych (por. pkt 3, 4 tego rozdz.), wyró¿nianie jednostki ograniczonej powierzchniami niezgodnoœci nie implikuje interpretacji genetycznej.
W II wydaniu „International Stratigraphic Guide” (Salvador, red., 1994) podstawow¹ jednostkê tej kategorii okreœlono jako syntem (ang. synthem z greki: syn
— razem, wspó³-, them — osady czegoœ; polskie t³umaczenie — wspó³osady, osady wspó³wystêpuj¹ce). W miarê potrzeb syntem mo¿e byæ dzielony na subsyntemy lub ³¹czony w wiêksze jednostki — supersyntemy. W cytowanym
przewodniku stratygraficznym rekomenduje siê formalne definiowanie tych
wydzieleñ, z wykorzystaniem wszystkich zalecanych elementów tej procedury,
podobnych jak np. przy ustalaniu formalnych jednostek litostratygraficznych.
Zbie¿ne z koncepcj¹ jednostek ograniczonych niezgodnoœciami s¹ jednostki
allostratygraficzne (ang. allostratigraphic units), wprowadzone w pó³nocno-
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amerykañskim kodeksie stratygraficznym (North American Stratigraphic Code,
1983). Jednostk¹ allostratygraficzn¹ jest cia³o skalne o genezie osadowej, daj¹ce
siê kartowaæ, definiowane i identyfikowane na podstawie ograniczaj¹cych je powierzchni nieci¹g³oœci. Przes³ank¹, która spowodowa³a wprowadzenie do kodeksu amerykañskiego jednostek allostratygraficznych by³ aspekt praktyczny
wynikaj¹cy z koniecznoœci kartowania wydzieleñ, które du¿o ³atwiej i dok³adniej
mo¿na by³o identyfikowaæ nie na podstawie ich cech litologicznych (litostratygrafia), a ograniczaj¹cych je powierzchni nieci¹g³oœci. Mog¹ one odpowiadaæ np.
niezgodnoœci erozyjnej, zmianie zabarwienia osadu, zmianie cech genetycznych,
a nawet powierzchni geomorfologicznej (np. tarasy rzeczne). Granice jednostek
allostratygraficznych mog¹ wiêc przebiegaæ w obrêbie kompleksów o podobnej
litologii, a same jednostki wykazywaæ zarówno w pionie, jak i w poziomie du¿¹
zmiennoœæ charakterystyki wewnêtrznej (cech fizycznych, chemicznych, paleontologicznych). Nieci¹g³oœci charakteryzuj¹ wprawdzie zmiany warunków
depozycji, ale interpretacja genetyczna nie jest warunkiem koniecznym do wyró¿niania nieci¹g³oœci.
Alloformacja (ang. alloformation) jest podstawow¹ jednostk¹ klasyfikacji
allostratygraficznej. Alloformacja mo¿e byæ dzielona na alloogniwa. Alloformacje mog¹ byæ ³¹czone w allogrupy. Zasady i procedury nazewnictwa jednostek
allostratygraficznych s¹ takie same jak dla jednostek litostratygraficznych.
W polskiej literaturze stratygraficznej syntemy nie s¹ wydzielane, natomiast allogrupy
i alloformacje bywaj¹ opisywane, np. w przypadku utworów l¹dowych czerwonego
sp¹gowca na Ni¿u Polskim (Karnkowski, 1986, 1987). Jednostki te, podobnie jak inne
zbli¿one (por. dalej), nie maj¹ statusu formalnego. Wydaje siê, ¿e w wiêkszoœci przypadków wystarczaj¹ce jest wyró¿nianie formalnych jednostek litostratygraficznych
wy¿szej rangi (formacja, grupa), które w œwietle niniejszych „Polskich zasad ...” mog¹
byæ ograniczone niezgodnoœciami (por. rozdz. 2.). Stosowanie allostratygrafii mo¿e
byæ u¿yteczne w przypadkach, gdy mamy do czynienia z jednorodnymi litologicznie
cia³ami skalnymi oddzielonymi powierzchniami nieci¹g³oœci. Przyk³adem s¹ l¹dowe
utwory deponowane w warunkach tektonicznej ruchliwoœci bloków pod³o¿a. Innym
przyk³adem, cytowanym przez Rawsona i innych (2002), s¹ tarasy rzeczne.

6.2. STRATYGRAFIA SEJSMICZNA
Stratygrafia sejsmiczna obejmuje metody stratygraficznej interpretacji wyników sejsmicznych badañ refleksyjnych, opracowane w latach 60. i 70. ubieg³ego
wieku dziêki rozwojowi polowych metod pomiarowych oraz zastosowaniu zaawansowanych, cyfrowych, przetworzeñ danych pomiarowych (Krzywiec, 1993b).
U podstaw rozwoju tej metodologii le¿a³y potrzeby przemys³u naftowego, dla którego dok³adne odwzorowanie wg³êbnej budowy geologicznej mia³o kluczowe zna-
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czenie w poszukiwaniach z³ó¿ wêglowodorów. Technika wykonywania profili
sejsmicznych pozwala na œledzenie architektury depozycyjnej i struktur tektonicznych z maksymaln¹ rozdzielczoœci¹ ok. 10 metrów na g³êbokoœciach od dziesi¹tek
metrów do kilku kilometrów. Dok³adnoœæ badañ geofizycznych w otworach wiertniczych jest o dwa rzêdy wielkoœci wiêksza, ale zalet¹ profilowañ sejsmicznych jest
ich du¿y zasiêg powierzchniowy, siêgaj¹cy setek kilometrów. Profile sejsmiczne
znakomicie wiêc pokazuj¹ ci¹g³oœæ horyzontów przewodnich oraz dwu- i trójwymiarow¹ architekturê kompleksów skalnych, ale w mniejszym stopniu nadaj¹ siê do
studiów stratygraficznych w skali warstw czy lamin. Integracja geofizyki otworowej i sejsmiki znacznie podnosi dok³adnoœæ badañ stratygraficznych.
Rejestrowane refleksy sejsmiczne s¹ wynikiem istnienia kontrastów cech
akustycznych ska³ (impedancji) i zale¿¹ bezpoœrednio od kontrastowych zmian
w litologii. Analizowane na przekrojach horyzonty sejsmiczne ogólnie odzwierciedlaj¹ zatem stratyfikacjê i czêsto traktowane s¹ dla potrzeb praktycznych jako
powierzchnie izochroniczne. Istniej¹ jednak wyj¹tki od tej zasady, obejmuj¹ce
m.in. granice p³ynów formacyjnych (np. granicê ropa/gaz) lub poziomy oddzielaj¹ce strefy o ró¿nym zaawansowaniu diagenezy (np. stopnia cementacji).
Analiza danych sejsmicznych pozwala na identyfikacjê oraz przestrzenn¹
analizê wa¿nych granic stratygraficznych takich jak powierzchnie niezgodnoœci
i inne granice litostratygraficzne, a w niektórych przypadkach równie¿ chronostratygraficzne. Œledzenie powierzchni niezgodnoœci i ich korelatywnych
powierzchni zgodnego zalegania da³o podstawê do wydzielania sekwencji depozycyjnych i rozwoju stratygrafii sekwencji (por. rozdz.6.3; Payton, red., 1977).
Wysokiej jakoœci dane sejsmiczne s³u¿¹ ponadto do wydzielania tzw. facji
sejsmicznych, czyli pakietów refleksów sejsmicznych wyró¿niaj¹cych siê konfiguracj¹, ci¹g³oœci¹, amplitud¹ i czêstotliwoœci¹, a ponadto charakterystycznym
przebiegiem przy kontaktach z innymi pakietami oraz specyficznymi prêdkoœciami fali sejsmicznej. Wymienione cechy s¹ interpretowane w kategoriach litologii,
charakteru warstwowania i wzajemnych geometrycznych relacji cia³ osadowych.
Pozwalaj¹ one na wydzielanie jednostek o charakterze quasi-litostratygraficznym
zw³aszcza w sytuacjach, gdy dane z otworów wiertniczych nie istniej¹ lub s¹ niezadowalaj¹ce. W po³¹czeniu natomiast z danymi otworowymi umo¿liwiaj¹ ekstrapolacjê i korelacjê wydzielonych na ich podstawie jednostek litofacjalnych
(litostratygraficznych).
Szczególnie wa¿nym elementem sejsmicznej analizy stratygraficznej i facjalnej jest charakterystyka ró¿norodnych typów kontaktów miêdzy zakoñczeniami
ci¹g³ych horyzontów sejsmicznych i ich pakietów a powierzchniami nieci¹g³oœci.
Istnieje tu rozbudowana terminologia s³u¿¹ca analizie i interpetacji ró¿norodnych
elementów architektury depozycyjnej (por. Krzywiec, 1993a, b; Porêbski, 1996).
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6.3. STRATYGRAFIA SEKWENCJI
Korzenie tej metodologii, intensywnie rozwijaj¹cej siê w ostatnich dziesi¹tkach lat, tkwi¹ w opracowaniach Slossa (podsumowanych w pracy z 1963 r.).
W latach 40. i 50. ubieg³ego stulecia wydziela³ on w obrêbie fanerozoiku kratonu
pó³nocnoamerykañskiego tzw. supersekwencje w skali ca³ych systemów, oddzielone powierzchniami niezgodnoœci i interpretowane jako d³ugotrwa³e cykle
transgresywno-regresywne. W kolejnych latach nast¹pi³ szybki rozwój metod stratygrafii sejsmicznej (por. rozdz. 6.2) oraz sedymentologii i analizy facjalnej, który
doprowadzi³ do stworzenia przez Vaila i innych geologów naftowego koncernu
EXXON zespo³u metod okreœlanych mianem stratygrafii sekwencji (Payton,
red., 1977). Stratygrafia sekwencji szybko sta³a siê jedn¹ z g³ównych metod analizy architektury depozycyjnej w skali ca³ych, pocz¹tkowo g³ównie morskich, basenów sedymentacyjnych. Znalaz³a zastosowanie zarówno w poszukiwaniach
naftowych, jak i w regionalnych badaniach podstawowych.
Wed³ug swoich twórców, stratygrafia sekwencji jest badaniem relacji miêdzy
ska³ami w ramach szkieletu chronostratygraficznego, przy czym sukcesja skalna
jest cykliczna i sk³ada siê z powi¹zanych genetycznie jednostek warstwowanych
— sekwencji i ci¹gów systemów depozycyjnych (Posamentier i in., 1988). Stratygrafia sekwencji uwzglêdnia opisowe cechy osadów — ich wykszta³cenie (litostratygrafia) oraz powierzchnie nieci¹g³oœci (allostratygrafia), ale interpretuje je
w kategoriach systemów depozycyjnych i ich ci¹gów (modele sedymentologiczne
i facjalne), a tak¿e granic sekwencji. W przeciwieñstwie do „statycznej” analizy
facjalnej, stratygrafia sekwencji zak³ada cykliczne zmiany g³ównych uwarunkowañ rozwoju basenu sedymentacyjnego, a w szczególnoœci przestrzeni dostêpnej
dla potencjalnej akumulacji osadu w basenie (przestrzeñ akomodacyjna —
ang. accomodation space). Wa¿n¹ cech¹ opisywanej metodologii jest integracja
danych sejsmicznych oraz ró¿norodnych danych z otworów wiertniczych
i ods³oniêæ, w tym klasycznych danych lito-, bio-, chronostratygraficznych, a tak¿e sedymentologicznych i facjalnych.
Podstawow¹ jednostk¹ jest sekwencja depozycyjna (ang. depositional
sequence), okreœlana jako relatywnie zgodna sukcesja powi¹zanych genetycznie
utworów, ograniczona niezgodnoœciami i ich korelatywnymi powierzchniami
zgodnego zalegania (ang. correlative conformities) (Mitchum, 1977). Sekwencja
depozycyjna obejmuje zapis pe³nego cyklu wahañ wzglêdnego poziomu morza —
od etapu obni¿ania siê poziomu morza i stanu niskiego (ang. lowstand), przez etap
transgresji, a¿ po stan wysoki (ang. highstand). Wzglêdna zmiana poziomu morza
jest skutkiem ³¹cznego wp³ywu eustatyki, subsydencji i akumulacji osadów.
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Sekwencje depozycyjne reprezentuj¹ przedzia³y czasu odpowiadaj¹ce piêtrom
i podpiêtrom w podziale chronostratygraficznym (1–10 mln lat).
Podstaw¹ wyró¿niania sekwencji jest okreœlanie i interpretacja systemów depozycyjnych (ang. depositional systems) — trójwymiarowych zespo³ów litofacji
powi¹zanych ze sob¹ genetycznie i odzwierciedlaj¹cych zasadnicze (paleo)geomorfologiczne rysy basenu sedymentacyjnego (np. platforma wêglanowa, delta,
sto¿ek podmorski, równia basenowa). Kolejnym etapom rozwoju sekwencji odpowiadaj¹ ci¹gi systemów depozycyjnych (ang. depositional systems tracts).
W obrêbie sekwencji mo¿na wyró¿niaæ jednostki ni¿szego rzêdu — parasekwencje (ang. parasequences). S¹ to relatywnie zgodne sukcesje powi¹zanych genetycznie warstw lub zespo³ów warstw, ograniczonych powierzchniami zalewu
morskiego i ich korelatywnymi odpowiednikami (Van Wagoner i in., 1990). Z kolei, nastêpstwa powi¹zanych genetycznie parasekwencji s¹ niekiedy wyró¿niane
jako zestawy parasekwencji (ang. parasequence sets).
Pocz¹tkowo model sekwencji depozycyjnych odnosi³ siê g³ównie do morskich osadów
klastycznych we wzglêdnie tektonicznie stabilnych œrodowiskach o sta³ej subsydencji
— g³ównie pasywnych obrze¿y kontynentów. W takich sytuacjach decyduj¹c¹ rolê
w kszta³towaniu przestrzeni akomodacji przypisywano eustatycznym wahaniom poziomu morza. Z czasem zaczêto jednak szerzej uwzglêdniaæ rolê ruchów tektonicznych pod³o¿a basenu, w tym w zbiornikach o przewadze œrodowisk l¹dowych
(np. ryfty kontynentalne). Zaczêto te¿ adaptowaæ zasady stratygrafii sekwencji dla specyficznych warunków autochtonicznej i szczególnie wra¿liwej na klimat sedymentacji
wêglanowej i ewaporatowej.

Twórcy stratygrafii sekwencji od pocz¹tku podkreœlali jej chronostratygraficzne
ramy i implikacje. W istocie, jednym z wa¿nych aspektów stratygrafii sekwencji
jest konstrukcja schematów wiekowych obrazuj¹cych dwu- i trójwymiarowy
rozk³ad systemów i sekwencji depozycyjnych w czasie, z uwzglêdnieniem luk erozyjnych i niedepozycyjnych. Uproszczone podejœcie, zak³adaj¹ce prymat czynników eustatycznych prowadzi³o jednak do nie zawsze uprawnionych korelacji
wiekowych w skali ponadregionalnej, a tak¿e do konstruowania tzw. globalnych
krzywych eustatycznych (np. Haq i in., 1988). Te ostatnie spotka³y siê z doœæ
powszechn¹ krytyk¹, przez niektórych badaczy nies³usznie uto¿samian¹ z zakwestionowaniem ca³ej metodologii stratygrafii sekwencji. Obecnie przewa¿a tendencja do oddzielania aspektów tej metody odnosz¹cych siê do analizy architektury
depozycyjnej od jej implikacji chronostratygraficznych, zw³aszcza globalnych.
Jednoczeœnie, znacznie ostro¿niej podchodzi siê do kwestii wyró¿niania cykli
o pod³o¿u eustatycznym; m.in. bardziej rygorystycznie stosuje siê metody kalibracji
chronostratygraficznej w celu wykazania ponadregionalnej i (lub) globalnej synchronicznoœci granic sekwencji.
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Ryc. 4. Schemat podzia³u przyk³adowej sukcesji osadowej na ci¹gi systemów
depozycyjnych i ró¿ne rodzaje sekwencji (wg Helland-Hansen i Gjelberg, 1994,
zmienione za Porêbskim, 1996)
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W ramach ogólnej metodologii stratygrafii sekwencji wyró¿nia siê, obok
sekwencji depozycyjnych, tak¿e pokrewne jednostki okreœlane jako cykle (sekwencje) transgresywno-regresywne (T-R) oraz, znacznie rzadziej, genetyczne
sekwencje stratygraficzne (ryc. 4). Cykl transgresywno-regresywny (Johnson
i in., 1985) obejmuje osady od pocz¹tków zalewu morskiego po schy³kowe fazy
regresji. Jednostki takie s¹ szczególnie czytelne, a przez to u¿yteczne, w przypadku basenów epikontynentalnych charakteryzuj¹cych siê sta³¹ niewielk¹ subsydencj¹. Zapis transgresji bywa tu szczególnie wyrazisty, a regresja wynika z przewagi
sedymentacji nad subsydencj¹ i nie wi¹¿e siê z nieci¹g³oœci¹ erozyjn¹ („granic¹
sekwencji”). Identyfikacja granic sekwencji i systemów stanu niskiego (w rozumieniu klasycznej stratygrafii sekwencji) nastrêcza w takich przypadkach du¿o
trudnoœci. Genetyczna sekwencja stratygraficzna jest definiowana jako nastêpstwo warstw zawartych miêdzy dwoma kolejnymi powierzchniami maksymalnej
transgresji (Galloway, 1989).
6.4. TEKTONOSTRATYGRAFIA
Termin tektonostratygrafia jest wieloznaczny i kryj¹ siê pod nim ró¿ne podejœcia metodologiczne. Jedyn¹ ich cech¹ wspóln¹ jest uwzglêdnianie roli deformacji
tektonicznych i aspektów stratygraficznych przy podziale kompleksów skalnych.
W polskiej literaturze regionalnej (np. Po¿aryski, red., 1974) wyró¿niane s¹
kompleksy strukturalne, a w ich obrêbie jednostki ni¿szego rzêdu — piêtra
strukturalne. S¹ to jednostki grupuj¹ce ska³y okreœlonego wieku, czêsto ograniczone powierzchniami niezgodnoœci reprezentuj¹cymi etapy deformacji tektonicznych. Mówi siê, np. o kompleksie strukturalnym waryscyjskim, obejmuj¹cym ska³y
dewonu i karbonu zdeformowane w cyklu waryscyjskim (póŸny karbon), ograniczone od do³u niezgodnoœci¹ kaledoñsk¹ i œciête powierzchni¹ niezgodnoœci waryscyjskiej. Wyró¿nianiu tego rodzaju jednostek towarzyszy za³o¿enie, i¿ powierzchnie
niezgodnoœci s¹ uwarunkowane tektonicznie, a nie np. eustatycznie. Tak wiêc jednostki te maj¹ charakter interpretacyjny i, w niektórych przypadkach, dyskusyjny.
Przyk³adem dyskusyjnej jednostki jest „piêtro pokrywowe takoñskie” Gór Œwiêtokrzyskich, ograniczone od do³u powierzchni¹ niezgodnoœci wi¹zan¹ z tektoniczn¹
faz¹ ³ysogórsk¹ (pogranicze lanwirnu i landeilu), a od góry — luk¹ sedymentacyjn¹
przypisywan¹ fazie takoñskiej na granicy ordowiku z sylurem (Tomczyk w: Po¿aryski, red., 1974). Wed³ug niektórych badaczy ta ostatnia granica nie ma uwarunkowañ tektonicznych, a jest wyrazem globalnej regresji glacieustatycznej.
Wed³ug ostatniej edycji brytyjskich zasad stratygrafii (Rawson i in., 2002) „tektonostratygrafia opisuje wiekowe i przestrzenne stosunki ska³ s¹siaduj¹cych ze sob¹
na skutek ruchów tektonicznych”. Wyró¿nia siê tu takie jednostki, jak terrany, reprezentuj¹ce fragmenty skorupy ziemskiej oddzielone du¿ymi, zwykle przesuw61

czymi uskokami. Terran hipotetyczny („podejrzany” — ang. suspect terrane)
odró¿nia siê od s¹siednich jednostek wyraŸnie odmiennym nastêpstwem stratygraficznym i histori¹ tektoniczn¹, ale zarazem wzajemne relacje strukturalne s¹
niejasne. Terran egzotyczny (ang. exotic terrane) jest jednostk¹, dla której mo¿na
udowodniæ znaczne przemieszczenie w stosunku do obecnego miejsca akrecji
w skorupie ziemskiej. W polskiej literaturze geologicznej istnienie tego rodzaju jednostek zak³ada siê g³ównie w odniesieniu do strefy akrecji kaledoñskiej lub orogenu
waryscyjskiego (np. Dadlez i in., 1994; Aleksandrowski i Mazur, 2002). Istniej¹ te¿
podrzêdne jednostki nale¿¹ce do tej kategorii, okreœlane w literaturze anglojêzycznej jako division lub tract. W literaturze polskiej najbli¿sze tak rozumianym
jednostkom tektonostratygraficznym s¹ jednostki tektoniczne wyró¿niane w Karpatach (np. p³aszczowina choczañska, jednostka magurska, ³uska Bystrego).
6.5. CYKLOSTRATYGRAFIA
Termin cyklostratygrafia upowszechni³ siê w latach 80. XX wieku, ale pomys³,
aby odpowiadaj¹ce sobie cyklotemy ska³ osadowych traktowaæ jako jednostki
izochroniczne, funkcjonowa³ prawie od pocz¹tku XIX wieku, czyli od narodzin
geologii jako nowoczesnej nauki. O ile wydzielenie cyklotemów nigdy nie stwarza³o geologom trudnoœci (niepokój budzi raczej ³atwoœæ, z jak¹ w ka¿dej prawie
sukcesji dostrzegane s¹ elementy cyklicznie powtarzaj¹ce siê), o tyle zawsze
wiele kontrowersji budzi wskazanie zjawisk odpowiedzialnych za cyklicznoœæ
sedymentacji. W szczególnych przypadkach jest ona wi¹zana ze zmianami klimatycznymi (klimatostratygrafia) lub globalnymi zmianami poziomu morza
(eustatostratygrafia), które z kolei mog¹ mieæ pod³o¿e klimatyczne (glacieustatyka) lub tektoniczne (tektonoeustatyka).
Klimatostratygrafia znajduje zastosowanie g³ównie w stratygrafii ska³ kenozoicznych, zarówno tych zwi¹zanych z epok¹ zlodowaceñ, jak i starszych (House
i Gale, 1995; Shackleton i in., 1999). Rytm zmian klimatycznych, rozpoznany
miêdzy innymi na podstawie zmiennoœci litologicznej i paleontologicznej utworów kontynentalnych, zosta³ potwierdzony krzywymi zmiennoœci paleotemperatur wód oceanicznych, odtworzonymi na podstawie analiz izotopów tlenu
(chemostratygrafia, stratygrafia izotopowa, por. dalej). Teoretycznego uzasadnienia krzywych dostarczy³a analiza parametrów ruchu orbitowego Ziemi, przedstawiona przez Milankovièa (1941). Przez niektórych badaczy cyklostratygrafia jest
rozumiana w w¹skim sensie w³aœnie jako metoda nawi¹zuj¹ca do cykli astronomicznych (Schwarzacher, 1993). Tak skonstruowana skala jest ci¹g³a i wiarygodna w epokach m³odszych ni¿ paleogen, a najbardziej czytelny jej rytm jest
zwi¹zany z cyklami 100 tys. lat i 41 tys. lat. W epokach starszych cykle Milan-

62

kovièa s¹ rejestrowane, ale nie tworz¹ ju¿ tak ci¹g³ej i regularnej skali. Wyj¹tkiem
jest czas zlodowaceñ karboñsko-permskich, kiedy to cyklostratygrafia, podobnie
jak w plejstocenie, zapewnia wysok¹ rozdzielczoœæ korelacji. Charakterystyczn¹
cech¹ sedymentacji w tej epoce jest wyraŸnie rejestrowany rytm o rz¹d wy¿szy ni¿
w przypadku plejstocenu (400 tys. lat i 100 tys. lat).
Cyklicznoœæ obserwowana w osadach paleozoicznych i mezozoicznych jest wykorzystywana do ponadregionalnych korelacji sukcesji osadowych wtedy, kiedy jej
geneza jest powi¹zana z eustatyk¹. Przekonuj¹ce udowodnienie tego zwi¹zku jest jednak bardzo trudne. W praktyce, weryfikacji hipotezy dokonuje siê metod¹ wykazania
podobieñstwa sukcesji cyklotemów pochodz¹cych z odleg³ych regionów (w szerszej,
wyznaczonej biostratygraficznie jednostce czasu) lub przez wskazanie okresowoœci
wahañ poziomu morza, która odpowiada czasowym skalom cykli Milankovièa.
W najogólniejszym sensie i przy szerokim definiowaniu cyklostratygrafii, jej
specyficzn¹ odmianê stanowi opisana wy¿ej metoda stratygrafii sekwencji. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e do tej pory nie dowiedziono przekonuj¹co uwarunkowañ mechanizmów eustatycznych, które by³yby odpowiedzialne za cyklicznoœæ sekwencji
depozycyjnych, okreœlan¹ te¿ jako cyklicznoœæ 3. rzêdu w skali globalnej (1–10 mln
lat). Eustatyczne cykle d³ugookresowe 1. rzêdu (200–500 mln lat) i 2. rzêdu
(50–100 mln lat; supersekwencje Slossa), czytelne w zapisie osadowym kratonów,
s¹ zapewne spowodowane globalnymi czynnikami geotektonicznymi zwi¹zanymi
z powstawaniem i rozpadem superkontynentów oraz wahaniami dynamiki procesów spredingu. Z drugiej strony, cykle ni¿szego rzêdu (4. i 5. cykl Milankovièa)
mo¿na przekonuj¹co powi¹zaæ ze zmiennoœci¹ parametrów orbity ziemskiej.
Szczegó³owe, globalne krzywe eustatyczne maj¹ obecnie znaczenie g³ównie jako
materia³ porównawczy i wytyczne do badañ. Wiele z nich dopiero w przysz³oœci
mo¿e nabraæ wiêkszego znaczenia dla precyzyjnej korelacji chronostratygraficznej.
W szczególnych typach sukcesji osadowych cyklostratygrafia mo¿e byæ podstawow¹
metod¹ precyzyjnej korelacji, niezale¿nie od w¹tpliwoœci dotycz¹cych jej uwarunkowañ genetycznych. Odnosi siê to m.in. do ewaporatowej sukcesji cechsztyñskiej
w basenie œrodkowoeuropejskim (np. Wagner, 1994). Litologiczna wyrazistoœæ cyklotemów, ich du¿a sta³oœæ i ³atwoœæ rozró¿niania (z wyj¹tkiem brze¿nych partii basenu), przy braku precyzyjnych wskaŸników biostratygraficznych sprawia, ¿e korelacja
cyklotemowa daje najdok³adniejsze i najbardziej wiarygodne rozstrzygniêcia stratygraficzne.

6.6. STRATYGRAFIA ZDARZEÑ
W wyniku swoistej reakcji na w¹sko pojêty aktualizm w naukach o Ziemi pojawi³y siê w drugiej po³owie XX wieku tendencje „neokatastroficzne”, których
wyrazem by³o zainteresowanie badaczy krótkotrwa³ymi zdarzeniami o powa-
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¿nych konsekwencjach dla rozwoju sedymentacji lub œwiata organicznego (por.
Narkiewicz, 1989). Zdarzenia geologiczne mo¿na okreœliæ jako krótkotrwa³e
epizody wyj¹tkowych warunków œrodowiskowych panuj¹cych w skali regionalnej lub globalnej i pozostawiaj¹cych w ska³ach zapis w postaci anomalii sedymentacyjnych, geochemicznych, faunistycznych i innych. Szeroko rozumiana
stratygrafia zdarzeñ jest prostym wykorzystaniem istnienia ró¿norodnego zapisu takich krótkotrwa³ych epizodów w ska³ach do ich precyzyjnej korelacji.
Wed³ug pierwotnej koncepcji Agera (1983) stratygrafia zdarzeñ (okreœlana
te¿ jako stratygrafia „kwantowa”, „epizodyczna”) przywi¹zana by³a zasadniczo
do zdarzeñ sedymentacyjnych.
Niektóre ze zdarzeñ maj¹ charakter krótkotrwa³ych epizodów wyj¹tkowych
warunków œrodowiskowych (warstwy: sztormowe, impaktowe, katastroficzne —
ang. convulsive geological events), podczas gdy inne mog¹ siê zaznaczyæ siê jako
gwa³towna, ale nieodwracalna w krótkim okresie, zmiana re¿imu depozycji. Anomalie mog¹ byæ zapisane jako epizody depozycyjne (warstwy przewodnie, w. charakterystyczne — ang. keybeds, markerbeds; por. chronohoryzonty w rozdz. 5.)
lub epizody niedepozycyjne, a nawet erozyjne (nieci¹g³oœci, niezgodnoœci).
Istotn¹ ich cech¹ jest gwa³townoœæ zdarzenia rozpatrywana w geologicznej skali
wiekowej oraz mo¿liwie rozleg³y zasiêg przestrzenny. Niektóre ze zdarzeñ sedymentacyjnych, np. zwi¹zane z powstawaniem osadów sp³ywów grawitacyjnych,
doskonale spe³niaj¹ pierwszy z wymienionych warunków tworz¹c warstwy obce
sekwencji (ang. non-sequentional beds), lecz ich zasiêg jest lokalny, a korelacja
w¹tpliwa, tym samym nie spe³niaj¹ wiêc swojego zadania stratygraficznego.
W przypadku niektórych zdarzeñ pojawia siê problem subiektywizmu w ocenie
krótkotrwa³oœci i gwa³townoœci zdarzenia, a tak¿e mo¿liwoœci identyfikacji zdarzeñ powtarzaj¹cych siê cyklicznie.
Zapis czysto osadowy czêsto znajduje swe odbicie tak¿e w raptownym rozwoju lub, przeciwnie, kryzysach œwiata organicznego (patrz: Walliser, red., 1996).
Typowym przyk³adem takich zjawisk mog¹ byæ zdarzenia imigracyjne taksonu
lub grupy taksonów, wywo³ane zanikiem barier oceanicznych czy modyfikacj¹
uk³adu pr¹dów. Do tej grupy zdarzeñ nale¿¹ te¿ okresy gwa³townego rozkwitu
(obumierania), wywo³ane zmianami ¿yznoœci lub poziomu natlenienia wód (zdarzenia beztlenowe, ang. anoxic events). Czêstokroæ wœród zdarzeñ natury biologicznej umieszczane s¹ tak¿e klasyczne wielkie wymierania. Ich niew¹tpliwym
walorem korelacyjnym jest globalny zasiêg, lecz ze wzglêdu na ich wieloetapowoœæ, zazwyczaj przekraczaj¹c¹ interwa³ poziomu biostratygraficznego, nie
spe³niaj¹ one stawianego „zdarzeniom” kryterium precyzji chronostratygraficznej
(patrz jednak definicja granicy kreda–paleogen w rozdz. 5.6.2.).
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Szczególnym przypadkiem zdarzeñ biotycznych s¹ zmiany dotykaj¹ce ca³ego zespo³u
¿yj¹cego w danym œrodowisku. Charakterystyk¹ i nastêpstwem kolejnych zespo³ów
(biocenoz), ich ewolucj¹ i zastosowaniem korelacyjnym zajmuje siê ekostratygrafia,
stoj¹ca na pograniczu klasycznej biostratygrafii i stratygrafii zdarzeñ. W przeciwieñstwie do biostratygrafii nastawionej na dostarczanie rozwi¹zañ w skali globalnej, ekostratygrafia mo¿e s³u¿yæ jako dobre narzêdzie korelacji i interpretacji zdarzeniowej,
ograniczonej do okreœlonego basenu sedymentacyjnego (Racki, 1993).

6.7. CHEMOSTRATYGRAFIA
Wœród procedur stratygrafii zdarzeñ osobnym nurtem jest badanie geochemicznego zapisu osadów, g³ównie morskich, interpretowanego w kategoriach
procesów o zasiêgu regionalnym (np. wulkanicznych) lub ponadregionalnych
zmian paleooceanograficznych w tym chemizmu wód, warunków klimatu i paleocyrkulacji. Dziedzina stratygrafii, która dla celów korelacji jednostek skalnych wykorzystuje ró¿norodne analizy geochemiczne jest okreœlana jako
chemostratygrafia. Zmiany w geochemicznej charakterystyce sukcesji osadowej mog¹ byæ zwi¹zane, miêdzy innymi z pochodzeniem sk³adników ziarnistych, œrodowiskiem depozycji lub zmianami diagenetycznymi. Metody
chemostratygraficzne generalnie mo¿na sklasyfikowaæ w dwóch kategoriach:
w pierwszej z nich znajd¹ siê techniki operuj¹ce analiz¹ pierwiastków g³ównych
i œladowych zawartych w skale lub w jej biogenicznych sk³adnikach, w drugiej
zaœ wszystkie metody operuj¹ce analizami sk³adu izotopowego, ³¹czone czasami w dziedzinê stratygrafii izotopowej.
Wyniki badañ zaliczonych do pierwszej z wymienionych kategorii zazwyczaj
pozwalaj¹ na korelacje lokalne ograniczone do jednego basenu, obszaru alimentacyjnego lub rejonu oddzia³ywania szczególnego zjawiska przyrodniczego (por.
np. Jenkyns i in., 2002). Przyk³adem tego typu procedury mo¿e byæ tefrostratygrafia, zajmuj¹ca siê korelacj¹ warstw popio³ów wulkanicznych. O ile prosta korelacja poziomów, np. tufitów jest w zasadzie procedur¹ litostratygraficzn¹, o tyle
w tefrostratygrafii du¿¹ rolê diagnostyczn¹ mo¿e odgrywaæ charakterystyka geochemiczna. Opisywany nurt chemostratygrafii pocz¹tkowo zawê¿a³ swój zasiêg
do sk³adników nieorganicznych, wspó³czeœnie coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ równie¿ badania zachowanej w ska³ach materii organicznej (np. analiza
zawartoœci wêgla organicznego, ang. TOC — Total Organic Carbon).
Bardziej uniwersalne znaczenie maj¹ wyniki analizy sk³adu izotopowego minera³ów, a niezwykle dynamiczny w koñcowych latach XX wieku postêp technik
analitycznych sprawi³, ¿e stratygrafia izotopowa nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin stratygrafii (por. Veizer i in., 1999). Podstaw¹ metody jest
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za³o¿enie, i¿ zmienny w czasie sk³ad izotopowy wody morskiej (wraz z rozpuszczonymi w niej solami) lub atmosfery, a wiêc czynnik dzia³aj¹cy w skali globalnej, znajduje swój wierny zapis w elementach szkieletowych skamienia³oœci,
w minera³ach stanowi¹cych wype³nienia cementacyjne lub po prostu w osadach.
Liczne badania materia³ów wspó³czesnych i kopalnych wskazuj¹, ¿e najbardziej
wiarygodnych danych dostarcza analiza skamienia³oœci kalcytowych, zw³aszcza
ramienionogów i belemnitów, ale równie u¿yteczne potrafi¹ byæ mikroskamienia³oœci fosforanowe (konodonty, zêby ryb). Kluczowe znaczenie dla poprawnoœci i wiarygodnoœci koñcowych rezultatów analizy stratygraficznej zdaj¹ siê
mieæ dwa aspekty:
— stan zachowania obiektów analizowanych, wykluczaj¹cy zmiany diagenetyczne, maskuj¹ce pierwotny sk³ad izotopowy (szczególnie w ska³ach wêglanowych),
— wiarygodnoœæ krzywych wzorcowych, ilustruj¹cych zmiennoœæ parametrów
izotopowych w czasie.
O ile pierwszy z wymienionych czynników jest stosunkowo ³atwo kontrolowaæ metodami analitycznymi, o tyle weryfikacja poprawnoœci drugiego z nich
jest znacznie trudniejsza. Wiek obiektów, których cechy izotopowe sk³adaj¹ siê
na kszta³t krzywych wzorcowych, zazwyczaj okreœlany jest bowiem metodami
biostratygraficznymi: im wiêksza precyzja tej diagnozy, tym bardziej wartoœciowy wynik analizy geochemicznej. W tym kontekœcie szczególnego znaczenia nabieraj¹ badania izotopowe skamienia³oœci przewodnich, np. konodontów, które
zapewniaj¹ bezpoœrednie i stosunkowo dok³adne odniesienie danych do skali
biostratygraficznej.
Badania sk³adu izotopowego fanerozoicznej wody morskiej najczêœciej obejmuj¹ analizê trwa³ych izotopów wêgla, tlenu i strontu. W kontekœcie stratygraficznym najbardziej znacz¹ce s¹ wyniki badañ tego ostatniego pierwiastka
(McArthur, 1998), czego wyrazem jest coraz powszechniejsze stosowanie stratygrafii strontowej (ang. SIS — Strontium Isotope Stratigraphy). Proporcja izotopów 87Sr/ 86Sr zale¿na jest od zmiennej aktywnoœci dwóch podstawowych Ÿróde³
strontu w wodzie morskiej: dostawy kontynentalnego materia³u wietrzeniowego
i wp³ywu podmorskiego systemu hydrotermalnego, skoncentrowanego w strefach
spredingu. Pierwsze z wymienionych Ÿróde³ („impuls kontynentalny”) charakteryzuje siê stosunkowo wysokim wskaŸnikiem 87Sr/ 86Sr (ok. 0,712), podczas gdy
drugie („impuls p³aszcza”) — znacznie ni¿szym (ok. 0,703). Mieszanie siê strontu
z obydwu Ÿróde³ jest w oceanach bardzo szybkie (rzêdu tysiêcy lat), a bardzo d³ugi
okres wymiany strontu w wodzie morskiej (rzêdu milionów lat) sprawia, ¿e jest
ona pod tym wzglêdem niezwykle homogeniczna w skali globalnej. Zmienny
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w czasie udzia³ obydwu wymienionych czynników, a zw³aszcza du¿e zró¿nicowanie impulsu kontynentalnego sprawia, ¿e wykres sk³adu izotopowego wzglêdem czasu jest krzyw¹ na tyle urozmaicon¹ i specyficzn¹, ¿e mo¿liwa jest w miarê
jednoznaczna identyfikacja jej segmentów wiekowych.
Trudnoœci w znalezieniu niezmienionego materia³u badawczego oraz szybka zmiennoœæ wartoœci 87Sr/ 86 Sr sprawiaj¹, ¿e metoda daje lepsze wyniki w ska³ach kenozoicznych i mezozoicznych ni¿ w paleozoicznych. Stosunkowo najdok³adniejsze
datowania uzyskiwane s¹ w okresach jednostajnej zmiany parametrów izotopowych,
np. w okresie monotonnego spadku 87Sr/ 86 Sr we wczesnej jurze lub sta³ego wzrostu parametru strontowego (od 0,7077 do 0,7093) w czasie ostatnich 40 mln lat. Dok³adnoœæ
datowañ uzyskanych w tym ostatnim okresie przewy¿sza dok³adnoœæ datowañ biostratygraficznych, co umo¿liwi³o, miêdzy innymi zweryfikowanie izochronicznoœci granic
oligoceñskich poziomów otwornicowych (Hess i in., 1989).

Nieco innej natury s¹ wnioskowania stratygraficzne bazuj¹ce na badaniach
sk³adu izotopowego wêgla (13C/ 12C) i tlenu (18O/ 16O), okreœlanego wzglêdem odpowiednich wzorców œwiatowych przy pomocy wspó³czynników d13C i d18O.
Krzywe zmiennoœci s¹ w tych przypadkach ogólnie mniej zró¿nicowane ni¿
w przypadku strontu i znacznie mniejsza jest unifikacja wartoœci w skali œwiatowej. Jednoczeœnie wiêksza jest podatnoœæ na zmiany pierwotnego stosunku izotopowego w wyniku oddzia³ywañ diagenetycznych i wp³yw czynników
regionalnych, m.in. w morzach epikontynentalnych. Istotn¹ rolê odgrywa te¿
proces frakcjonowania izotopów przez ró¿ne grupy organizmów. Pomimo tych
zastrze¿eñ gwa³towne zmiany na krzywych zmiennoœci izotopów obydwu pierwiastków, rejestruj¹ce zjawiska fenomenologiczne (istotne wahniêcia produktywnoœci oceanu lub podmorskie erupcje metanu, odczytywane z krzywych
wêglowych b¹dŸ zmiany paleotemperaturowe, wynikaj¹ce z interpretacji krzywych tlenowych), mog¹ byæ wa¿nym narzêdziem korelacyjnym zarówno w skali
lokalnej, jak i globalnej. Zjawiska te odpowiadaj¹ zazwyczaj kategorii zdarzeñ
geologicznych, a ca³a procedura ich wyró¿niania wi¹¿e siê z paleoceanograficznym nurtem stratygrafii zdarzeñ (Holser i in., 1996). Badania izotopów tlenu maj¹
szczególne znaczenie dla odtworzenia historii zdarzeñ klimatycznych ostatnich
kilku milionów lat. Na krzywych izotopowych ostatnich 2,5 mln lat zarejestrowano oko³o 100 stosunkowo regularnych wahniêæ, pozwalaj¹cych na wydzielenie
piêter (stadiów) tlenowych. Piêtra te okreœlane s¹ jako OIS (ang. oxygen isotope
stages) lub MIS (ang. marine isotope stages), w zale¿noœci od Ÿród³a materia³u
izotopowego (odpowiednio: rdzenie lodowe lub mikrofauna, pochodz¹ca z osadów den oceanicznych). Wydaje siê, ¿e postêp w badaniach tego typu pozwoli rozszerzyæ tê skalê, co najmniej do granicy miocenu i pliocenu.
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6.8. HOLOSTRATYGRAFIA
Wyrazist¹ tendencj¹ wspó³czesnej stratygrafii jest integracja poszczególnych
jej nurtów w celu osi¹gniêcia jak najwy¿szej rozdzielczoœci wiekowej, przy korelacji w ró¿nych skalach przestrzennych — od lokalnej po globaln¹. Podejœcie
takie jest okreœlane mianem stratygrafii zintegrowanej (w ujêciu Brennera
i McHargue'a, 1988) lub holostratygrafii (np. Walliser, red., 1996; Rawson i in.,
2002). Przyk³adem podejœcia holostratygraficznego jest korelacja wysokiej rozdzielczoœci (HIRES – High-Resolution Correlation) wprowadzona w pó³nocnoamerykañskiej kredzie przez zespó³ Kauffmana (np. Kauffman i in., 1991). Innym
przyk³adem jest program „Holostratigraphy” realizowany przez Brytyjsk¹ S³u¿bê
Geologiczn¹ (Allen i Rawson, 1998).
Praktycznym wyrazem tej tendencji jest miêdzy innymi tworzenie zbiorczych
wzorców stratygraficznych (ang. composite standards) lub zbiorczych profili stratygraficznych (ang. composite standard sections). S¹ one zestawiane i udoskonalane z u¿yciem metody korelacji graficznej (Shaw, 1964), na podstawie
ró¿norodnych danych, w tym biostratygraficznych, tefrostratygraficznych, poziomów zdarzeniowych i innych (por. rozdz. 1.6.1.). Uzyskiwane efekty korelacyjne
znacznie przewy¿szaj¹ dok³adnoœci¹ mo¿liwoœci innych metod stratygraficznych,
zw³aszcza w skali geograficznie ograniczonej, choæ potencjalnie mog¹ mieæ
nawet zasiêg globalny.
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SYSTEM
Czwartorzêd
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Podzia³ jest oparty na skali „A Geologic Time Scale 2004” opracowanej i przyjêtej przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Stratygrafii (ICS; Gradstein i in., 2004). Uwzglêdniono póŸniejsze uzupe³nienia, dotycz¹ce g³ównie nowych piêter ordowiku
i kambru oraz systemów proterozoiku, a tak¿e ratyfikowanych po 2004 r. globalnych
profili i punktów stratotypowych (GSSP). Te ostatnie odpowiadaj¹ stanowi na 7 listopada 2006 r. (wed³ug oficjalnej strony internetowej ICS – www.stratigraphy.org).
Podano rok ratyfikacji, miejscowoœæ (nazwê profilu), nazwê regionu (na ogó³) i kraj.
Szczegó³owe dane dotycz¹ce GSSP podane s¹ na stronie internetowej ICS. W przypadku czwartorzêdu zastosowano siê do rekomendacji grupy roboczej ICS i INQUA,
zachowuj¹c to formalne wydzielenie w randze okresu/systemu (http://www.stratigraphy.org/Q2.pdf). Polskie nazewnictwo jednostek podano zgodnie z przygotowywan¹
do publikacji „Tabel¹ stratygraficzn¹ Polski...” (Wagner, red., w przygotowaniu).
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Penglaitan, Guangxi, Chiny
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La Serre, Montagne Noire, Francja
Coumiac, Montagne Noire, Francja
Col du Puech de la Suque, Mont. Noire, Francja
Jebel Mech Irdane, Tafilalt, Maroko
Wetteldorf, Eifel, Niemcy
Zinzil’ban, Uzbekistan
Velká Chuchle, Praga, Czechy
Klonk, Barrandien, Czechy
Pozary, Barrandien, Czechy
Ludlow, Shropshire, Wlk. Brytania
Ludlow, Shropshire, Wlk. Brytania
Whitwell Coopice, Shropshire, Wlk. Brytania
Hughley Brook, Shropshire, Wlk. Brytania
Cefn Cerig, Landovery, Wlk. Brytania
Trefawr, Landovery, Wlk. Brytania
Dob’s Linn, Moffat, Wlk. Brytania

2002 F¯gels¯ng, Skania, Szwecja
1997 Huangnitang, prowincja Zhejiang, Chiny
2002 Diabasbrottet, Västergötland, Szwecja
2000 Green Point, Nowa Fundlandia, Kanada

Furong
Paibi
KAMBR

2003 Paibi, Hunan, Chiny

Seria 3
Seria 2
Seria 1

1992 Fortune Head, Nowa Fundlandia, Kanada
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2004

Enorama Creek,
Góry Flindersa, Australia

