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W 2003 r. ukaza³o siê pod auspicjami Francuskiego
Komitetu Stratygraficznego pierwsze od 1962 r. wydanie
francuskiego kodeksu stratygraficznego (Rey, 2003). Piêæ
lat póŸniej zdecydowano siê na przet³umaczenie tej pracy
na jêzyk angielski, po czêœciowym jej zaktualizowaniu i
uzupe³nieniu. Powodem wydania ksi¹¿ki jest, wed³ug
wspó³redaktora Jacques'a Reya, niewystarczaj¹cy zakres i
nieaktualnoœæ ostatniej edycji International Stratigraphic

Guide (Salvador, 1994). W tej sytuacji celem wydawnic-
twa ma byæ przypomnienie i utrwalenie terminologii stra-
tygraficznej oraz zapewnienie jej ci¹g³oœci przy jedno-
czesnym uwzglêdnieniu nowych osi¹gniêæ wiedzy. Pod-
kreœlany w tytule aspekt terminologiczny jest przez redak-
torów wysuwany na pierwszy plan. Jak pisz¹, tom zosta³

skonstruowany wokó³ prezentacji s³ownika, który przedsta-

wiono, objaœniono i poszerzono za poœrednictwem przy-

k³adów i ilustracji. Mo¿na to rozumieæ dos³ownie, bowiem
na koñcu ksi¹¿ki zestawiono alfabetycznie listê terminów i
ich definicji wraz z podaniem wersji francuskiej i odpo-
wiedniej strony tekstu.

W g³ównych czêœciach ksi¹¿ki omówione s¹ kolejno
ró¿ne kategorie klasyfikacyjne i metody badañ: litostraty-
grafia, chemostratygrafia, magnetostratygrafia, biostraty-
grafia, geochronologia izotopowa, inne szczególne metody
stratygrafii i chronostratygrafia. Na ogó³ ka¿dy rozdzia³
zaczyna siê od definicji terminów specyficznych w danej
kategorii, dalej nastêpuje opis metodologiczny ilustrowany
przyk³adami z literatury, a w zakoñczeniu podane s¹ naj-
wa¿niejsze wnioski.

Rozdzia³ Litostratygrafia ma konstrukcjê i zawartoœæ
doœæ zaskakuj¹c¹. Pocz¹tek i koniec poœwiêcone s¹ krót-
kiemu omówieniu terminologii, metod i procedur litostra-
tygrafii formalnej. Wœród metod szczególnie wyró¿niono
jednostki podpowierzchniowe, szerzej opisuj¹c techniki
korelacji karota¿owej i sejsmostratygrafii. W pozosta³ej
czêœci rozdzia³u autorzy wprowadzaj¹ najpierw ogólni-
kow¹ koncepcjê sekwencji obiektów i sekwencji genetycz-
nej, których stosunek do jednostek litostratygraficznych
zarysowany jest bardzo mgliœcie. Nastêpnie krótko charak-
teryzuj¹ metodologiê stratygrafii sekwencji w jej klasycz-
nym, exxonowskim wydaniu. Z kolei „cykle litologiczne”
(cyklostratygrafiê) omawiaj¹ doœæ selektywnie, ze szcze-
gólnym naciskiem na cyklicznoœæ uwarunkowan¹ zmiana-
mi parametrów orbitalnych („astrochronologiê”).

W rozdziale poœwiêconym chemostratygrafii skupiono
siê na zastosowaniach do korelacji wêglanów pelagicznych
na podstawie fluktuacji zawartoœci CaCO3, zmian sk³adu
izotopowego tlenu, wêgla, siarki i strontu, a tak¿e pier-
wiastków œladowych. Osobno omówiono anomalie irydo-
we, pierwiastki ziem rzadkich, wreszcie wêgiel organiczny
i biomarkery. Pominiêto natomiast szereg metod wykorzy-
stuj¹cych sk³ad pierwiastkowy, w tym zastosowania che-
mostratygrafii do osadów terygenicznych. W oczy rzuca
siê te¿ brak szerszych odniesieñ do nowszych, niebagatel-

nych w koñcu, osi¹gniêæ izotopowej stratygrafii strontowej
i wêglowej fanerozoiku (prace McArthura, Veizera, Jarvi-
sa, Katza i innych).

Magnetostratygrafia jest w ksi¹¿ce sprowadzona
wy³¹cznie do metody opartej na polarnoœci magnetycznej.
Szczegó³owo przedstawiono procedury opróbowania i
pomiarów namagnesowania, a tak¿e analizy i korekty po-
szczególnych parametrów. Autorzy omówili nawet polowe
testy stabilnoœci namagnesowania, natomiast pominêli
coraz czêœciej ostatnio stosowane metody korelacji straty-
graficznej oparte na podatnoœci magnetycznej.

Podobnie jak w przypadku litostratygrafii, równie¿
definicje i zasady biostratygrafii formalnej przedstawione
s¹ krótko na pocz¹tku i na koñcu odpowiedniego rozdzia³u.
W g³ównej jego czêœci autorzy omawiaj¹ natomiast swoj¹
wizjê ró¿nych metod biostratygraficznych, w której meto-
dzie nazywanej klasyczn¹ przeciwstawiaj¹ biostratygrafiê
„logiczn¹” i statystyczn¹. Ta pierwsza, wprowadzona przez
Guexa w latach 70. ubieg³ego wieku, jest oparta na kon-
struowaniu za pomoc¹ metod numerycznych poziomów
wspó³wystêpowania okreœlanych jako „asocjacje jednolite”
(associations unitaires). Jest to metoda znana niemal wy-
³¹cznie w literaturze francuskojêzycznej i takie¿ s¹ przy-
k³ady jej zastosowania. Wœród metod statystycznych sk¹po
i bez przedstawienia przyk³adów zarysowano od d³u¿sze-
go czasu intensywnie rozwijan¹ metodê korelacji graficz-
nej i zbiorczych wzorców stratygraficznych (te ostatnie
szerzej opisano w rozdziale o chronostratygrafii). Nieco
wiêcej miejsca poœwiêcono natomiast metodom analizy
wieloczynnikowej, w tym modnej swego czasu, a obecnie
trochê zapomnianej, ekostratygrafii. W ca³ym rozdziale
przewija siê, mocno nieraz zasup³any, w¹tek relacji jedno-
stek biostratygraficznych do chronostratygrafii i geochro-
nologii. Spoœród kilku niezbyt fortunnych propozycji
terminologicznych zawartych w tym rozdziale szczególnie
razi pomys³ wykorzystania do celów stratygraficznych ter-
minu „biomarkery” stosowanego od dawna w geochemii
organicznej.

Omówienie zagadnieñ geochronologii izotopowej kon-
centruje siê na izotopach radioaktywnych ze ska³ osado-
wych, ale z pominiêciem izotopów kosmogenicznych. Bli¿ej
przedstawiono metody K-Ar, Rb-Sr i U-Th-Pb (na wysepa-
rowanych minera³ach). Omówiono za to wybrane aspekty
badañ, takie jak dobór metody, charakter materia³u osado-
wego oraz kwestiê homogenizacji izotopowej w przypadku
glaukonitu i minera³ów ilastych. Osobne podrozdzia³y
poœwiêcono zasadom poœredniego i bezpoœredniego dato-
wania ska³ osadowych za pomoca ró¿nych metod.

W odrêbnym rozdziale zebrano szczególne klasyfika-
cje stratygraficzne dotycz¹ce ska³ magmowych i metamor-
ficznych, geochronometrii prekambru, osadów powierzch-
niowych i czwartorzêdowych. Autorzy preferuj¹ ograni-
czenie regu³ formalnej litostratygrafii do ska³ osadowych i
prze³awiceñ wulkaniczno-osadowych, w³¹cznie z utworami
o niskim stopniu metamorfizmu. W przypadku niewar-
stwowanych ska³ plutonicznych i metamorficznych zale-
caj¹ zastosowanie wywodz¹cej siê z tradycji pó³nocno-
amerykañskiej klasyfikacji litodemicznej (termin „litodem”
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jako synonim formacji, na okreœlenie pojedynczego cia³a
intruzywnego). Dla intruzji warstwowych autorzy sugeruj¹
korzystanie z klasyfikacji podanej przez Irvine'a (1987),
w której poszczególne jednostki, takie jak warstwa, ogni-
wo, seria i grupa, opatrzone s¹ przymiotnikiem „plutonicz-
ny”. W dalszej czêœci rozdzia³u zarysowano specyfikê
podzia³ów i metod stratygraficznych w odniesieniu do pre-
kambru i czwartorzêdu. Ciekawym zabiegiem jest wyod-
rêbnienie grupy tworz¹cych siê wspó³czeœnie utworów
powierzchniowych, odpowiadaj¹cej czêœciowo brytyjskim
jednostkom morfostratygraficznym (Rawson i in., 2002).
Osady te s¹ g³ównie wieku czwartorzêdowego, choæ w
skrajnych sytuacjach tworz¹ siê ju¿ od kredy, np. w przy-
padku grubych pokryw wietrzeniowych („alterytów”) nie-
których wysp Oceanii. Autorzy przedstawiaj¹ jedynie kla-
syfikacjê genetyczn¹, która uwzglêdnia m.in. pokrywy
stokowe i osady antropogeniczne. Podzia³ œciœle litostraty-
graficzny jest utrudniony przez silny zwi¹zek sedymentacji
ze zjawiskami geomorfologicznymi, w tym denudacj¹, co
powoduje nieci¹g³oœæ i niestabilnoœæ w czasie i przestrzeni.

W rozdziale o jednostkach i korelacjach chronostraty-
graficznych w du¿ym stopniu powtórzono definicje i kla-
syfikacje przedstawione w odpowiedniej czêœci Interna-

tional Stratigraphic Guide. Nowoœci¹ jest poddanie w
w¹tpliwoœæ – za Zalasiewiczem i in. (2004) – potrzeby sto-
sowania podwójnego podzia³u, w którym wyró¿nia siê
wiek ska³ (chronostratygrafia) i abstrakcyjny czas geolo-
giczny (geochronologia). Ponadto szerzej omówiono wybra-
ne zagadnienia, takie jak tworzenie zbiorczych wzorców
stratygraficznych (composite reference sections) oraz skale
wiekowe prekambru i pliocenu-czwartorzêdu.

Nowy, w stosunku do wydania francuskojêzycznego,
jest ostatni rozdzia³ poœwiêcony geologicznej skali wieko-
wej (GTS 2004 – Geologic Time Scale, Gradstein i in.,
2004) napisany przez Felixa Gradsteina, Jamesa Ogga i
Gabi Ogg. Jest to zwiêz³y przegl¹d ró¿nych aspektów glo-
balnego schematu stratygraficznego: od koncepcji GSSP
(Global Stratotype Section and Point) i problemów chro-
nostratygrafii prekambru przez omówienie uniwersalnych
jednostek czasu, metody tworzenia skali wiekowej i jej
kalibracji (g³ównie za poœrednictwem geochronologii izo-
topowej) a¿ po metody interpolacji statystycznej s³abo
datowanych interwa³ów wiekowych. W zakoñczeniu auto-
rzy sygnalizuj¹ ukazanie siê w 2010 r. nowej znacznie
zmienionej wersji GTS, uzupe³nionej m.in. o skalowanie
orbitalne przed³u¿one w czasie wstecz a¿ do kredy.

Ksi¹¿ka, oceniana przez pryzmat celów deklarowa-
nych na wstêpie przez redaktorów, budzi uczucia miesza-
ne. Z jednej strony rzeczywiœcie, jak napisa³ w przed-
mowie Felix Gradstein, w swojej misji edukacyjnej siêga
ona dalej ni¿ International Stratigraphic Guide. Przedsta-
wia szersz¹ paletê dziedzin i metod stratygrafii, ilustruj¹c
je przyk³adami z literatury. Z drugiej jednak strony pre-
zentacja nie jest kompletna, np. brakuje choæby krótkich
wzmianek o allostratygrafii czy te¿ tektonostratygrafii.
Ponadto w ramach poszczególnych kategorii stratygraficz-
nych dostrzega siê luki, takie jak np. pominiêcie aktualnych
schematów stratygrafii izotopowej fanerozoiku. Za ma³o
miejsca poœwiêcono stratygrafii zintegrowanej, inaczej

okreœlanej jako holostratygrafia, do której nale¿y przy-
sz³oœæ podzia³ów stratygraficznych. W niektórych dziedzi-
nach przyk³ady zastosowañ maj¹ zauwa¿alny przechy³ w
stronê literatury frankofoñskiej – widaæ to wyraŸnie na
przyk³adzie biostratygrafii.

W¹tpliwoœci budzi te¿ konstrukcja ksi¹¿ki i to nie tylko
z powodu szeregu powtórzeñ, które dotycz¹ zw³aszcza roz-
proszonych w wielu miejscach zagadnieñ chronostraty-
grafii. Niefortunny wydaje siê przede wszystkim brak
œcis³ego oddzielenia ró¿nych kategorii stratygraficznych,
w tym czysto opisowych od interpretacyjnych (por. krótk¹
dyskusjê tego zagadnienia w artykule Narkiewicza, 2003).
Widaæ to szczególnie wyraŸnie w rozdziale poœwiêconym
litostratygrafii, w którym regu³y podzia³ów formalnych
wymieszano z zagadnieniami stratygrafii sekwencji. Podob-
nie, w rozdziale o biostratygrafii uderza brak wyraŸniejsze-
go wyodrêbnienia obiektywnej, sformalizowanej klasyfi-
kacji opartej na wystêpowaniu skamienia³oœci spoœród ró¿-
nych metod interpretacyjnych, w tym logicznych i staty-
stycznych. Efektem takiego podejœcia jest pewne rozmycie
skodyfikowanych regu³ s³u¿¹cych wprowadzaniu i stoso-
waniu formalnych podzia³ów stratygraficznych. Trafniej-
sza wydaje siê tu formu³a treœciwych i bardziej „kodek-
sowo” potraktowanych zasad stratygrafii, jak¹ przyjêto
np. w Wielkiej Brytanii (Rawson i in., 2002) i w Polsce
(Alexandrowicz i in., 1975; Racki i Narkiewicz, 2006).
Oczywiœcie, taka formu³a pozostawia szerokie pole dla
opracowania podrêcznika stratygrafii, w mniejszym stop-
niu skrêpowanego kompozycyjnymi regu³ami tworzenia
kodeksów stratygraficznych.
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