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ARTYKU£Y INFORMACYJNE
Chronostratygrafia póŸnoczwartorzêdowych klastycznych osadów jaskiniowych
w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile siê zmieni³o?
Maciej T. Krajcarz1
Chronostratigraphy of Late Quaternary clastic cave sediments in Poland in 19th and 21st centuries – what has
changed? Prz. Geol, 60: 85–88.
A b s t r a c t. In 21st century the chronostratigraphy of cave sediments is built on the basis of modern methods:
sedimentological analysis, statistical analysis of palaeozoological data, radiometric and luminescence dating and
many others. For the time of last 50 000 years the four geochronological units (or appropriate chronostratigraphic units) are usually proposed in Poland in the researches of cave sediments. They are: Interpleniglacial,
Upper/Younger Pleniglacial, Late Glacial and Holocene. That scheme has over 150 years of evolution, and its origin was tied with biostratigraphical scheme built by Edouard Lartet in a middle of 19th century. Lartet's stratigraphy for the same period was also made of four units: Cave Bear Epoch, Mammoth and Wooly Rhinoceros Epoch,
Reindeer Epoch and Auroch Epoch. Although basing on different methods and using different terminology, the two schemes – from the
19th and from 21st centuries – are similar and correlatable.
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XIX WIEK
Badania osadów jaskiniowych maj¹ w Polsce 150-letni¹
tradycjê. Pierwsze wykopaliska w drugiej po³owie XIX w.
prowadzili w jaskiniach Jury Polskiej i Tatr: Jan Zawisza,
Ferdynand Roemer i Gotfryd Ossowski. Rozwa¿añ nad
chronostratygrafi¹ podjêli siê g³ównie Zawisza (1882) i
Ossowski (1885), próbuj¹c znaleŸæ w polskich jaskiniach
nawi¹zania do schematów stratygraficznych stworzonych
w Zachodniej Europie.
Pierwsz¹ powa¿n¹ propozycjê uporz¹dkowania stratygraficznego osadów jaskiniowych – opart¹ na badaniach
wielu stanowisk – przedstawi³ Edouard Lartet. By³ to francuski archeolog i geolog prowadz¹cy badania g³ównie w
rejonie Dordonii w po³udniowo-zachodniej Francji. Lartet
d¹¿y³ do stworzenia schematu stratygrafii czwartorzêdu
dla celów archeologicznych – datowania i ustalania kolejnoœci faz osadniczych epoki kamienia. Inaczej ni¿ póŸniejsi
archeolodzy, którzy bazowali na typologii narzêdzi krzemiennych, Lartet zastosowa³ klasyczne metody biostratygrafii. Swój schemat opar³ na wymieraniach kilku
gatunków przewodnich megafauny (Lartet, 1861). Podzieli³ on czwartorzêd na cztery epoki, nadaj¹c im nazwy od
gatunku zwierzêcia, którego wymieranie wyznacza koniec
danej epoki (od najstarszej):
1. epoka niedŸwiedzia jaskiniowego,
2. epoka mamuta i nosoro¿ca w³ochatego,
3. epoka renifera,
4. epoka ¿ubra.
Granice epok wyznacza³y momenty LAD (last appearance datum – ostatnie pojawienie siê), a nie FAD (first
appearance datum – pierwsze pojawienie siê) gatunków,
co oznacza, ¿e zwierzê wyznaczaj¹ce nazwê danej epoki
mog³o równie¿ wystêpowaæ w epokach wczeœniejszych.

Schemat Larteta zosta³ w Europie szeroko przyjêty, a nawet rozwijany (np. F. Garrigou wyró¿nia³ dodatkow¹ najstarsz¹ epokê hipopotama; zob. Trigger, 1989). Szybko
jednak spotka³ siê z ostr¹ krytyk¹ niektórych archeologów.
Przede wszystkim Gabriel de Mortillet uzna³ schemat za
nieprzydatny po tym, gdy wykaza³, ¿e rozwój kultur
cz³owieka odbywa³ siê w innym tempie ni¿ zmiany fauny.
Mortillet (1883) zast¹pi³ schemat stratygraficzny Larteta
w³asnym schematem periodyzacji paleolitu opartym na
typologii zabytków archeologicznych, zreszt¹ w znacznej
mierze aktualnym do dziœ. Inni badacze, jak William Boyd
Dawkins i James Geikie (zob. O'Connor, 2007) stwierdzili,
¿e fauna w Europie w okresie czwartorzêdu nie ulega³a
ewolucji, a jedynie na ró¿nych obszarach kontynentu w
ró¿nych okresach przewa¿a³y gatunki o ró¿norodnych
wymaganiach ekologicznych, które migrowa³y z pó³nocy
na po³udnie lub odwrotnie, w zale¿noœci od zmian klimatu.
Tak¹ interpretacjê przyjmowali równie¿ polscy badacze
osadów jaskiniowych (por. Zawisza, 1882, który mimo to
próbowa³ przyporz¹dkowaæ osady Jaskini Mamutowej do
epok mamuta i renifera). Dodatkowym utrudnieniem by³o
nasuwaj¹ce siê przypuszczenie, ¿e koœci zwierz¹t trafia³y
do jaskiñ w sposób wybiórczy, niekoniecznie odzwierciedlaj¹c sk³ad gatunkowy ¿yj¹cej w otoczeniu fauny. W koñcu
sam Lartet przyznawa³, ¿e jego schemat ma wy³¹cznie znaczenie lokalne. WyraŸnie widaæ to na przyk³adzie renifera
– gatunku, którego wymieranie wyznacza u Larteta granicê
stratygraficzn¹, a który wcale nie wymar³ – jedynie wycofa³ siê z po³udniowo-zachodniej Francji. Wreszcie coraz
bogatsze informacje zbierane przez geologów czwartorzêdu zaczê³y wyraŸnie pokazywaæ, ¿e schemat Larteta obejmuje jedynie krótki, schy³kowy odcinek czwartorzêdu (holocen i czêœæ ostatniego zlodowacenia, czyli niewiele ponad
ostatnie 50 000 lat). Dodana póŸniej epoka hipopotama,
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poprzedzaj¹ca cztery oryginalne epoki Larteta, odpowiada³a z grubsza wczesnej czêœci ostatniego zlodowacenia i
interglacja³owi eemskiemu (OIS 5) oraz starszym interglacja³om (OIS 7, OIS 9), kiedy w Europie Œrodkowej wystêpowa³y gatunki strefy podzwrotnikowej, m.in.: hipopotam
nilowy Hippopotamus amphibius, bawó³ Bubalus murrensis, daniel Dama dama, s³oñ leœny Palaeoloxodon
antiquus, lampart Panthera pardus (Koenigswald, 2007;
Kolfschoten, 2000; Marciszak i in., 2011). Schemat Larteta
wyszed³ z u¿ycia jeszcze przed koñcem XIX w.

do paleontologii drobnych ssaków, zw³aszcza gryzoni (prace Kazimierza Kowalskiego i Adama Nadachowskiego).
W XX w. stratygrafia osadów jaskiniowych – w Polsce
i na ca³ym œwiecie – upodobni³a siê do klimatostratygrafii
„lodowcowej” – opracowanej dla osadów lodowcowych,
wodnolodowcowych i przewarstwiaj¹cych siê z nimi osadów interglacjalnych. Wi¹¿e siê to przede wszystkim ze
wzrostem znaczenia badañ paleoklimatycznych (w tym
geomorfologicznych, palinologicznych i izotopowych),
traktowanych jako g³ówny klucz do podzia³u stratygraficznego czwartorzêdu (Lindner, 1992).

XX WIEK
XXI WIEK
Przez ca³y XX wiek schematy chronostratygrafii osadów jaskiniowych, podobnie jak schematy stratygrafii
innych osadów czwartorzêdowych, rozwija³y siê niezale¿nie w poszczególnych krajach. W Polsce najwiêksze
dokonania w tej dziedzinie nale¿y przypisaæ Stefanowi
Krukowskiemu, Leonowi Koz³owskiemu, Kazimierzowi
Kowalskiemu, Waldemarowi Chmielewskiemu, Teresie
Madeyskiej, Tadeuszowi Wysoczañskiemu-Minkowiczowi, Januszowi Krzysztofowi Koz³owskiemu, Paw³owi
Valde-Nowakowi – badaczom licznych jaskiñ i autorom
licznych opracowañ.
Rozwój nowoczesnych metod badañ stratygrafii osadów jaskiniowych rozpocz¹³ siê w Polsce mniej wiêcej w
po³owie XX w. Stosowane wczeœniej zgrubne obserwacje
sedymentologiczne, prowadz¹ce do ustalenia klimatostratygrafii, zosta³y uzupe³niane obserwacjami wietrzeniowych wskaŸników paleoklimatu (Chmielewski, 1960).
Metodê t¹ rozwinê³a nastêpnie i udoskonali³a Madeyska
(1971). Przede wszystkim jednak druga po³owa XX w. to
czas rozwoju metod datowania tzw. bezwzglêdnego osadów jaskiniowych i ich sk³adników, zw³aszcza koœci
zwierzêcych. W Polsce pocz¹tkowo na pierwszy plan
wysunê³a siê oryginalna metoda fluoro-chloro-apatytowa
(Wysoczañski-Minkowicz, 1969), zastosowana z powodzeniem m.in. w jaskiniach: Nietoperzowej, Koziarni, na
Kozim Grzbiecie, Maszyckiej, w Drabach. Datowania radiowêglowe i termoluminescencyjne, nielicznie jeszcze stosowane w latach 70. XX w., póŸniej staj¹ coraz bardziej
popularne. Metody datowañ bezwzglêdnych, zw³aszcza
metoda radiowêglowa, zdoby³y wysokie uznanie w krêgach
badaczy stratygrafii namulisk. Z lektury niektórych opracowañ (np. Koz³owski i Sachse-Koz³owska, 1993) odnosi siê
wra¿enie, ¿e wyniki datowañ by³y wa¿niejsze dla ustalenia
pozycji stratygraficznej osadów jaskiniowych ni¿ wyniki
analiz paleontologicznych lub sedymentologicznych.
Lata 80. i 90. XX w. to przede wszystkim okres udoskonalania metod datowania (m.in. prace Anny i Mieczys³awa
Pazdurów, Jerzego G³azka, Tomasza Goslara, Heleny
Hercman, Andrzeja Bluszcza i wielu innych badaczy).
Szczególne znaczenie ma rozwój metod datowania uranowotorowego (podsumowanie przedstawia Hercman, 2000),
którego obiektem s¹ co prawda nacieki, ale wyniki mo¿na
próbowaæ odnosiæ w niektórych sytuacjach do osadów klastycznych. PóŸniej, ju¿ w XXI w., metoda U/Th zosta³a
zaadoptowana tak¿e dla koœci znalezionych w osadach.
Przez wiek XX by³y równie¿ doskonalone metody biostratygraficzne, przy czym coraz wiêksz¹ wagê przyk³adano
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Polskie stanowiska jaskiniowe opracowane (tzn. z opublikowan¹ chronostratygrafi¹) w bie¿¹cym XXI stuleciu
to: Jaskinia Biœnik (Cyrek i in., 2010), Jaskinia Deszczowa
(Cyrek i in., 2000; Nadachowski i in., 2009; Krajcarz i
Madeyska, 2010), Schronisko Krucza Ska³a (Madeyska,
1996; Nadachowski i in., 2009), Jaskinia Ob³azowa
(Madeyska, 2003), Jaskinia Komarowa (Nadachowski i
in., 2009), jaskinie na Górze Birów, Jaskinia Jasna Strzegowska, Jaskinia Miniaturka, jaskinie w Ska³ach Zegarowych, Jaskinia na Œcianie (Stefaniak i in., 2009) i Jaskinia
¯abia (Stefaniak i in., 2009; Nadachowski i in., 2011b), przy
czym niektóre z tych stanowisk by³y przynajmniej czêœciowo opracowane jeszcze w XX w. Jeœli wzi¹æ pod uwagê
liczbê warstw wydzielanych w osadach jaskiniowych i szacowany ³¹czny czas ich akumulacji (np. w Jaskini Biœnik
22 warstwy przypadaj¹ce na ok. 300 000 lat, por. Cyrek i
in., 2010; w Jaskini Deszczowej 11 warstw na ok. 150 000
lat, por. Krajcarz i Madeyska, 2010), to oka¿e siê, ¿e œredni
czas akumulacji jednej warstwy wynosi³ miêdzy 10 000 a
15 000 lat. W œwietle geochronologii czwartorzêdu (por.
Lindner, 1992; Mojski, 2005) jest to czas porównywalny z
d³ugoœci¹ trwania jednostek rangi stadia³ów lub interstadia³ów, ale zdecydowanie d³u¿szy od drobniejszych jednostek rangi faz, interfaz lub poziomów zespo³ów py³kowych.
Ze wzglêdu wiêc na sam charakter petrograficzny i sedymentologiczny osadów jaskiniowych trudno oczekiwaæ,
aby podzia³ chronostratygraficzny tych osadów by³ dok³adniejszy.
W opublikowanych w XXI w. opracowaniach wymienionych wczeœniej stanowisk jaskiniowych wyró¿niono
dla okresu ostatnich 50 000 lat zaledwie cztery jednostki
geochronologiczne/chronostratygraficzne (por.: Cyrek i in.,
2000, 2010; Madeyska, 2003; Nadachowski i in., 2009;
Stefaniak i in., 2009). Mianowicie (od najstarszej):
1. interpleniglacja³ (interplenivistulian), odpowiadaj¹cy interstadia³owi Grudzi¹dza w schemacie Lindnera
(1992), lub interstadia³owi grudzi¹dzkiemu w schemacie
Mojskiego (2005);
2. m³odszy pleniglacja³ (górny pleniglacja³, drugi pleniglacja³, m³odszy plenivistulian), odpowiadaj¹cy wczesnej/dolnej czêœci stadia³u g³ównego do fazy pomorskiej
w³¹cznie wg Lindnera oraz Mojskiego;
3. póŸny glacja³ (póŸny vistulian; nie przyjê³o siê u¿ywanie odpowiednika chronostratygraficznego w rodzaju
„górny glacja³”), odpowiadaj¹cy schy³kowej/górnej czêœci
stadia³u g³ównego wg Lindnera oraz Mojskiego);
4. holocen.
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Ryc. 1. Korelacja wspó³czeœnie stosowanej w Polsce chronostratygrafii osadów jaskiniowych (OIS – zwierz¹t mog¹ siê grotlenowe stadia izotopowe) z XIX-wiecznym schematem biostratygraficznym E. Larteta. Granice madziæ w jaskini w spojednostek Larteta nie by³y oryginalnie datowane, jednak mo¿na je dziœ umieœciæ na skali czasowej na sób wybiórczy – np. za
podstawie dobrze rozpoznanych okresów wystêpowania gatunków przewodnich Larteta w Europie
spraw¹ wyspecjalizowaZachodniej i Œrodkowej. Dane o czasie wymierania gatunków (daty kalibrowane 14C) na podstawie:
renifer Rangifer tarandus – Gi¿ejewski i in. (2004); mamut Mammuthus primigenius – Nadachowski i in. nych drapie¿ników (Woj(2011a), Stuart (2005); nosoro¿ec w³ochaty Coelodonta antiquitatis – Orlova i in. (2008) – ubogie dane tal, 2007). Tak wiêc tylko
dla Europy; niedŸwiedŸ jaskiniowy Ursus spelaeus – Nadachowski i in. (2008); ¿ubr Bison bonasus i tur du¿e, statystycznie repreBos primigenius – powszechna wiedza o ich wystêpowaniu po czasy nowo¿ytne w Europie; ¿ubr i tur s¹ w zentatywne zbiory koœci
wielu przypadkach nierozró¿nialne w materiale kopalnym (Wojtal, 2007), dlatego pokazano je ³¹cznie
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ficznych z podzia³em Larteta (ryc. 1) pokazuje, ¿e granice datowañ.
odpowiadaj¹cych sobie jednostek maj¹ niemal takie samo
Od czasów opublikowania schematu stratygrafii Lartepo³o¿enie na skali czasowej. W œwietle dzisiejszej wiedzy ta minê³o 150 lat. Dziœ stosuje siê inn¹ terminologiê i u¿yo wymieraniach fauny Polski i Europy w czasie ostatnich wa siê innych metod. A jednak nowoczesne badania geo50 000 lat trzeba przyznaæ, ¿e Lartet mia³ du¿o racji. Szcze- chronologii i chronostratygrafii osadów jaskiniowych (oparte
gó³owe badania czasu wymierania poszczególnych gatunków m.in. metodach sedymentologicznych, na statystycznych
wystêpowanie w Europie
Zachodniej i Œrodkowej
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analizach danych paleozoologicznych, na datowaniach
izotopowych i luminescencyjnych) prowadz¹ w XXI w.
w³aœciwie do takiego samego zarysu stratygrafii póŸnoczwartorzêdowych osadów jaskiniowych, jaki w po³owie
XIX w. przedstawi³ Edouard Lartet.
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Zdjêcie na ok³adce: Szata naciekowa jaskini Postojna (po³udniowo-zachodnia S³owenia). Niektóre stalaktyty w tej jaskini osi¹gaj¹ 16 m
d³ugoœci. Wiek najstarszych nacieków okreœlono metod¹ U/Th na 500 000 lat. Jaskinia ma d³ugoœæ 11 235 m i razem z czterema s¹siednimi
jaskiniami tworzy najwiêkszy na S³owenii system jaskiniowy, o ³¹cznej d³ugoœci korytarzy 20 570 m (zob. Krajcarz, str. 85). Fot. M.T.
Krajcarz
Cover photo: Speleothems in Postojna Cave (south-western Slovenia). Some of stalactites of this cave reach a length of 16 m. The age of
the oldest speleothems was estimated to 500 000 years using the U/Th method. The cave is 11 235 m long and together with four
neighboring caves it forms the longest cave system in Slovenia, with the total corridor length of 20 570 m (see Krajcarz, p. 85). Photo by
M.T. Krajcarz

