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Ta niewielka, barwnie ilustrowana ksi¹¿ka, która ukaza³a siê w ubieg³ym roku, powinna staæ siê swoistym elementarzem stratygraficznym dla wszystkich zajmuj¹cych
siê histori¹ Ziemi, czy to w swych badaniach naukowych,
edukacyjnych, czy popularyzatorskich. Zosta³a przygotowana przez uznanych specjalistów, którzy uczestniczyli
i uczestnicz¹ w pracach Miêdzynarodowej Komisjii Stratygraficznej (ICS) nad opracowaniem miêdzynarodowej tabeli stratygraficznej. Publikacja zgodnie z tytu³em zawiera
podstawowe, aktualne informacje dotycz¹ce podzia³u dziejów nie tylko Ziemi, lecz tak¿e Uk³adu S³onecznego.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu i piêtnastu rozdzia³ów.
We wstêpie autorzy zaprezentowali i krótko omówili
miêdzynarodowy podzia³ czasu geologicznego wraz z globalnymi granicami (GSSPs) oraz biologiczne, chemiczne,
geomagnetyczne i inne wydarzenia w historii Ziemi, wiek
bezwzglêdny, a tak¿e komputerow¹ bazê danych TimeScale Creator, w której mo¿na znaleŸæ bardzo ró¿norodne
informacje dotycz¹ce poszczególnych odcinków dziejów
Ziemi (m.in. podzia³y regionalne, zonacjê biostratygraficzn¹, zmiany poziomu oceanu œwiatowego, wielkie prowincje magmowe, zawartoœæ dwutlenku wêgla w atmosferze ziemskiej i in.). Rozdzia³y, dotycz¹ce poszczególnych
okresów geologicznych, s¹ opracowane wg jednego schematu. W tabeli stratygraficznej po raz pierwszy pojawi³ siê
antropocen (jako propozycja do dyskusji), chocia¿ jego
dolna granica nie zosta³a podana. Co dla recenzenta jest
wa¿ne w tabeli to fakt, ¿e epoki i oddzia³y maj¹ analogiczn¹ nazwê, podobnie jak okresy i systemy, czy piêtra
i wieki. I choæ w tytule jest wyraŸnie powiedziane, ¿e to
tabela chronostratygraficzna, to zaniechana tu dwoistoœæ
nazw geochronologicznych i chronostratygraficznych mo¿e
sugerowaæ, ¿e powoli dochodzimy do tego by z tej sztucznej w pewnym sensie dwoistoœci zrezygnowaæ. Mimo znajomoœci teoretycznych podstaw recenzent sam ma nieraz
w¹tpliwoœci, czy nale¿y zastosowaæ podzia³ chronostratygraficzny czy geochronologiczny. Ale to zapewne dyskusja na przysz³oœæ.
To, co dla pisz¹cego te s³owa jest w ksi¹¿ce najbardziej
wartoœciowe, to rozdzia³ o planetarnej skali czasu, opracowany przez K.L. Tanakê i W.K. Hartmanna. Znajdziemy w
nim nie tylko skrótowe, tabelaryczne informacje dotycz¹ce
wielkich wydarzeñ w historii Ziemi i Ksiê¿yca, lecz tak¿e
innych skalnych planet – Marsa i Wenus. W podziale dziejów Ksiê¿yca, Marsa i Wenus istniej¹ zupe³nie inne nazwy
g³ównych epok i okresów, nawi¹zuj¹cych g³ównie do wielkich jednostek morfostrukturalnych tych cia³ kosmicznych.
To niezwykle pouczaj¹ce, ¿e mamy tu do czynienia ze
spojrzeniem na historiê cia³ Uk³adu S³onecznego z „nieziemskiego” punktu widzenia. Autorzy w dalszej czêœci
rozdzia³u przedstawiaj¹ nieco bli¿ej g³ówne jednostki czasu w rozwoju tych cia³ niebieskich i to, co siê w tym czasie
dzia³o.
W czêœci dotycz¹cej prekambru znajduje siê ciekawa
ilustracja (Fig. 3.1) z g³ównymi, globalnymi wydarzeniami
w prekambryjskiej historii Ziemi. Szkoda, ¿e wkrad³a siê w
niej pewna niekonsekwencja w porównaniu z tabel¹ straty272

graficzn¹ (Fig. 1.1) z pocz¹tku ksi¹¿ki. O ile w niej hadaik
(zdaniem recenzenta u¿ywanie formy „hadeik” w polskiej
nomenklaturze nie ma ¿adnego uzasadnienia) jest jednostk¹
tego samego rzêdu co archaik czy proterozoik, to w tabeli
dotycz¹cej prekambru hadaik zosta³ zaliczony do najni¿szego archaiku. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e to tylko niedopatrzenie. W dalszej czêœci rozdzia³u znajduje siê równie¿
tabela z informacjami o pochodzeniu nazw g³ównych jednostek ery proterozoicznej. To ciekawa i po¿yteczna lektura, pozwoli choæby na wyjaœnienie studentom unikalnoœci
nazewnictwa proterozoicznego. Figura 3.3 jest równie interesuj¹ca – zosta³ na niej zaproponowany nowy podzia³ prekambru nawi¹zuj¹cy do g³ównych wydarzeñ geologicznych
tego odcinka dziejów Ziemi. Ró¿ni siê on zasadniczo od
ogólnie przyjêtego i usuwa pewn¹ sztucznoœæ podzia³u prekambru opartego wy³¹cznie na wieku bezwzglêdnym. Zapewne warto o tej propozycji podyskutowaæ.
Kolejne partie tekstu dotycz¹ poszczególnych okresów
geologicznych, poczynaj¹c od kriogenu i ediakaru po
czwartorzêd. W ka¿dym z nich przedstawiono definicjê
i status jednostek, podzia³ na g³ówne jednostki, w tym równie¿ lokalne, obszary stratotypowe, biostratygrafiê (niekiedy bardzo szczegó³ow¹), g³ówne markery geochronologiczne, zmiany poziomu oceanu œwiatowego, zmiany
zawartoœci izotopów 18O i 13C, œrednie temperatury, rozwój
l¹dolodów.
Publikacja jest ze wszech miar warta polecenia i bêdzie
zapewne swoistym elementarzem zarówno dla geologów
zajmuj¹cych siê stratygrafi¹, jak i dla wyk³adowców i studentów wy¿szych lat studiów geologicznych. Osobiœcie
s¹dzê, ¿e pañstwowa s³u¿ba geologiczna powinna pokusiæ
siê o jej wydanie w jêzyku polskim, ¿eby dotar³a do szerokiego krêgu Czytelników.
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