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A b s t r a c t. The latest data on the chronostratigraphic standard for the Cambrian System, being the effect of the
activities of the International Subcommission on the Cambrian System in the recent years, are presented. The most
important change in the Cambrian stratigraphic scheme is its sub-division into four series and corresponding
epochs of comparable duration. Difficulties that appear in the definition and selection of the stratotypes of particu-
lar Cambrian stages are also discussed.
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Zadaniem Miêdzynarodowej Podkomisji Stratygrafii
Kambru (International Subcommission on the Cambrian
System) jest wypracowanie standardowego podzia³u chro-
nostratygraficznego tego systemu (zob. dyskusja [w:]
Gradstein i in., 2004; Skompski, 2006). Na ³amach
Przegl¹du Geologicznego ta tematyka by³a poruszana
ponad dziesiêæ lat temu (Or³owski, 1996) i nawet pobie¿ne
porównanie obecnego stanu prac podkomisji z tym w roku
1996 pokazuje, jak wiele zmian dokona³o siê w schemacie
chronostratygraficznym systemu kambryjskiego. Intensy-
fikacja prac zmierzaj¹cych do ustalenia standardowego
podzia³u w ostatnich latach wynika z postanowieñ przyjê-
tych podczas spotkania Miêdzynarodowej Komisji Straty-
grafii (International Commission on Stratigraphy — ICS)
oraz Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (Inter-
national Union of Geological Sciences) w czerwcu 2002 r.,
aby do roku 2008, do Miêdzynarodowego Kongresu Geo-
logicznego w Oslo, zosta³y zdefiniowane granice i wyzna-
czone stratotypy wszystkich GSSP (Global Stratotype
Section and Point — globalny profil i punkt stratotypowy)
ca³ego fanerozoiku. Zmiany zachodz¹ce w miêdzynarodo-
wej tabeli stratygraficznej (International Stratigraphic
Chart) mo¿na na bie¿¹co œledziæ na stronie internetowej
ICS (www.stratigraphy.org).

Dolna i górna granica kambru zosta³y zdefiniowane
kilka lat temu. Sp¹g systemu kambryjskiego — a jednoczeœ-
nie sp¹g paleozoiku — wyznacza pierwsze wyst¹pienie
ichnogatunku Trichophycus pedum (dawniej Phycodes pedum)
(Brasier i in., 1994; Landing, 1994; Geyer & Uchman,
1995; Gehling i in., 2001; Geyer, 2005a), wyra¿aj¹cego
masowe pojawienie siê organizmów o dwubocznej syme-
trii. Strop kambru i jednoczeœnie sp¹g systemu ordowickie-
go zosta³ wyznaczony na pierwszym wyst¹pieniu
konodonta Iapetognathus fluctivagus (Cooper i in., 2001).
Stratotypy obu granic znajduj¹ siê w Nowej Fundlandii.

Najwa¿niejsza zmiana, jaka siê dokona³a w tabeli chro-
nostratygraficznej systemu kambryjskiego w ostatnich
latach, to przyjêcie jego podzia³u na cztery oddzia³y (Bab-
cock i in., 2005; Babcock & Peng, 2007). Tradycyjnie sys-
tem kambryjski by³ dzielony na trzy czêœci. Nowsze dane
geochronologiczne pozwalaj¹ uœciœliæ d³ugoœæ trwania
okresu kambryjskiego na ok. 53,7 mln lat, tj. 542,0–488,3
mln lat temu (Gradstein i in., 2004) (ryc. 1). Furong (� tra-
dycyjny górny kambr) trwa³ ok. 13 mln lat (501,0–488,3

mln lat temu), tradycyjny kambr œrodkowy zaœ trwa³ rów-
nie¿ ok. 12 mln lat (513–501 mln lat temu). A zatem inter-
wa³ od sp¹gu kambru (542 mln lat) po sp¹g tradycyjnego
kambru œrodkowego (513 mln lat) liczy ok. 29 mln lat. Aby
unikn¹æ tak nieproporcjonalnego podzia³u, cz³onkowie
podkomisji postanowili (g³osowanie w listopadzie i grud-
niu 2004 r. — zob. Babcock i in., 2005; Babcock & Peng,
2007) wydzieliæ w systemie kambryjskim cztery oddzia³y i
odpowiadaj¹ce im cztery epoki o porównywalnej d³ugoœci
trwania.

W tej chwili sformalizowany zosta³ najwy¿szy oddzia³
kambru — furong. Stratotyp jego dolnej granicy znajduje
siê w profilu Paibi w górach Wuling, w pó³nocno-wschod-
niej czêœci prowincji Hunan w po³udniowo-wschodnich
Chinach (Peng i in., 2004). Sp¹g tego oddzia³u jest oparty
na pierwszym wyst¹pieniu kosmopolitycznego agnostida
Glyptagnostus reticulatus, wyznaczaj¹cym jedno z najczy-
telniejszych i najpowszechniej rozpoznawanych biozda-
rzeñ w ca³ym systemie kambryjskim (zob. np. Geyer &
Shergold, 2000; Peng i in., 2004). W profilach paleokonty-
nentu Baltiki (np. Skandynawia) G. reticulatus pojawia siê
w sp¹gu poziomu Homagnostus obesus, a zatem sp¹g
furongu przypada bezpoœrednio nad poziomem Agnostus
pisiformis, dotychczas stanowi¹cym sp¹g tradycyjnego
kambru górnego (Peng i in., 2004; Terfelt i in., 2005).

Ratyfikowanie przez ICS nazwy i stratotypu pierwsze-
go oddzia³u kambru — terenewu (ang. Terreneuvian) oraz
najni¿szego piêtra kambru — fortunu (ang. Fortunian)
odbêdzie siê w najbli¿szym czasie (Landing i in., 2007).
Oddzia³ ten bêdzie obejmowa³ ska³y powsta³e w najwcze-
œniejszym kambrze, jeszcze przed pojawieniem siê ska-
mienia³oœci trylobitów w profilach, a jego nazwa pochodzi
od francuskiej nazwy Nowej Fundlandii.

Znacznie powa¿niejsze zadanie stoi przed cz³onkami
podkomisji ustalaj¹cymi definicje i stratotypy granic piêter
kambryjskich. Na podstawie potencjalnych biozdarzeñ
korelacyjnych wstêpnie uznano (zob. np. Babcock i in.,
2005; Zhu i in., 2006; Babcock & Peng, 2007), ¿e w dwóch
dolnych oddzia³ach kambru mo¿na wydzieliæ po dwa piê-
tra, a w dwóch górnych — po trzy piêtra (patrz ryc. 1). W
dwóch dolnych oddzia³ach kambru liczba globalnych bio-
zdarzeñ jest niewielka. Granice piêter mog³yby wyznaczaæ
np. pierwsze wyst¹pienie taksonu z grupy SSF (small shel-
ly fossils — ma³ych skamienia³oœci szkieletowych) b¹dŸ
Archaeocyatha (patrz ryc. 1). Innym wskaŸnikiem granic
piêter mog³oby byæ równie¿ pierwsze wyst¹pienie trylobi-
tów, chocia¿ w tym wypadku, ze wzglêdu na diachronizm
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pojawiania siê trylobitów (Geyer & Shergold, 2000),
konieczna by³aby kalibracja tego biozdarzenia metodami
opartymi na innych kryteriach ni¿ biostratygraficzne.
Alternatyw¹ jest przyjêcie pierwszego wyst¹pienia trylobi-
tów z podrzêdów Olenellina lub Redlichiina.

Dopiero od sp¹gu piêtra drum (w trzecim oddziale
kambru) oraz w oddziale czwartym (czyli w dawnym kam-
brze œrodkowym i górnym) liczba potencjalnych biozda-
rzeñ korelacyjnych zdecydowanie wzrasta, dziêki czemu
jest mo¿liwa znacznie dok³adniejsza korelacja pomiêdzy
ró¿nymi obszarami œwiata. Grup¹ organizmów o œwietnym
potencjale korelacyjnym w tym interwale s¹ agnostidy,

drobne stawonogi zazwyczaj zaliczane do trylobitów, np.
przez Kaeslera i in. (1997), o rozprzestrzenieniu global-
nym (ale patrz tak¿e Fortey, 2001).

Przyczyny znacznego rozprzestrzenienia agnostidów
wynikaj¹ z przypisywanego im pelagicznego trybu ¿ycia
(Robison, 1972) albo s¹ t³umaczone znaczn¹ dyspersj¹
organizmów bentosowych bytuj¹cych w ch³odnych, g³êbo-
kich wodach (Nielsen, 1997). Biozdarzeniami mog¹cymi
s³u¿yæ jako horyzonty graniczne s¹ pierwsze wyst¹pienia
wybranych taksonów agnostidów. Z dotychczasowych
prac podkomisji wynika, ¿e wszystkie potencjalne stratoty-
py granic piêter bêd¹ siê mieœciæ na kontynencie azjatyc-
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Ryc. 1. Aktualna wersja podzia³u chronostratygraficznego kambru wraz z danymi geochronologicznymi, biozdarzeniami oraz przebie-
giem krzywej izotopowej �

13Corg (wed³ug: Babcock i in., 2005; Zhu i in., 2006; Babcock & Peng, 2007; Landing i in., 2007 oraz www.stra-
tigraphy.org). E — ediakar, pw — pierwsze wyst¹pienie. Objaœnienia skrótów odnosz¹cych siê do interwa³ów intensywnych wahniêæ
krzywej izotopowej �

13Corg — zob. tab. 1. Biomery (Palmer, 1965) to regionalne jednostki biostratygraficzne o wielkoœci piêtra, których
granice koresponduj¹ z horyzontami masowych wymierañ trylobitów w utworach platformowych furongu zachodniej Ameryki P³n.
Fig. 1. Present version of the chronostratographic scheme for the Cambrian with geochronologic data, bioevents and course of the �

13C
curve (after: Babcock et al., 2005; Zhu et al., 2006; Babcock & Peng, 2007; Landing et al., 2007; www.stratigraphy.org). E — Ediacaran,
FAD — first appearance datum. For explanations of symbols of intervals with intense excursions of the �

13C curve — see Table 1.
Biomeres (Palmer, 1965) are regional biostratigraphic units of stage magnitude, the boundaries of which correspond to levels of mass
trilobite extinctions in Furongian platform strata of western North America



kim — w Chinach lub w Korei Po³udniowej, co nale¿y
wi¹zaæ z dobr¹ dostêpnoœci¹ profili, niewielkim zaanga-
¿owaniem tektonicznym oraz obfit¹ faun¹ (patrz
http://www.stratigraphy.org/gssp.htm).

Globalne biozdarzenia oparte na kosmopolitycznej
faunie (trylobity, ramienionogi, archeocjaty, SSF) lub pali-
nomorfach (akritarchy) powinny byæ skalibrowane narzê-
dziami bazuj¹cymi na innych ni¿ biostratygrafia kryteriach
(m.in. magnetostratygrafia, wahania krzywej izotopowej
wêgla). Jedn¹ z takich metod badawczych, szczególnie
rozwijan¹ w ostatnich latach w badaniach profili kambryj-
skich, jest stratygrafia izotopowa wêgla organicznego, w
której wa¿niejsze zmiany �

13Corg s¹ uto¿samiane z istotny-
mi zdarzeniami natury biologicznej, tj. radiacjami i
wymieraniami (Zhu i in., 2006) (ryc. 1, tab. 1).

Pierwszym rozpoznanym wahniêciem krzywej izoto-
powej wêgla by³o wahniêcie SPICE we wczesnym póŸnym
kambrze (Saltzman i in., 1998, 2000). Wahniêcie SPICE
pe³ni wa¿n¹ funkcjê korelacyjn¹, wyznaczaj¹c sp¹g piêtra
paib, a zarazem sp¹g furongu (Peng i in., 2004; Zhu i in.,
2006) (ryc. 1); obecnoœæ zdarzenia SPICE zosta³a potwier-
dzona m.in. w ³upkach a³unowych furongu Skandynawii
(Ahlberg i in., 2008). Coraz lepiej poznana krzywa izoto-
powa wêgla w kambrze (ryc. 1, tab. 1) mo¿e staæ siê wkrót-
ce pierwszorzêdnym narzêdziem korelacyjnym, zw³aszcza
wobec znacznego zró¿nicowania biogeograficznego fauny
trylobitowej w poszczególnych interwa³ach. Przyk³adem
jest sp¹g piêtra drum (œrodkowe piêtro w trzecim oddziale
kambru; Babcock i in., 2004, 2007), którego korelacja na
skalê œwiatow¹ zosta³a potwierdzona wystêpowaniem
w jego sp¹gu wyraŸnego pozytywnego wahniêcia krzywej
izotopowej �

13Corg (zob. ryc. 1).

Nie zawsze jednak istnieje mo¿liwoœæ wykorzystywa-
nia nietradycyjnych metod badawczych do wyznaczania
biozdarzeñ w skali ca³ego globu. Ten problem zaznacza siê
szczególnie w pracach zmierzaj¹cych do ustalenia biozda-
rzenia korelacyjnego oraz stratotypu granicy miêdzy trady-
cyjnym kambrem dolnym a œrodkowym — czyli wed³ug
najnowszych ustaleñ — pomiêdzy 2 a 3 oddzia³em kam-
bru. ¯adne z dotychczas stosowanych narzêdzi korelacyj-
nych opartych na zaniku lub pojawieniu siê taksonów
trylobitowych nie znajduje zastosowania w skali globalnej.

W profilach europejskich sp¹g kambru œrodkowego
tradycyjnie by³ wyznaczany na podstawie pojawienia siê
trylobitów z rodzaju Paradoxides sensu lato, w myœl kon-
cepcji Brøggera (1886) i Westergårda (1946). Taka defini-
cja granicy by³a stosowana w utworach kambryjskich w
Skandynawii (Brøgger, 1886; Westergård, 1946), Polsce
(Or³owski, 1964, 1985a, b; Lendzion, 1976), na Masywie
Czeskim (Šnajdr, 1958; Havlíèek, 1971), w Hiszpanii
(Sdzuy, 1971), ale tak¿e w Maroku (Hupé, 1953; Geyer &
Palmer, 1995) i na Syberii (np. Repina & Suvorova, 1983).
Natomiast w profilach pó³nocnoamerykañskich tradycyj-
nie przyjê³o siê definiowaæ sp¹g kambru œrodkowego na
ostatnim pojawieniu siê trylobitów z rodzaju Olenellus
sensu lato (Walcott, 1890, 1891) (trylobity z podrzêdu Ole-
nellina, m.in. Olenellus czy Holmia).

Obydwa kryteria wyznaczania granicy sprawdza³y siê
doskonale w swoich obszarach, dopóki nie okaza³o siê, ¿e
1) pierwsze pojawienie siê Paradoxides sensu lato jest zda-
rzeniem diachronicznym oraz 2) zasiêgi Paradoxides sen-
su lato i Olenellus sensu lato pokrywaj¹ siê (Geyer &
Palmer, 1995; Geyer & Landing, 2004). A zatem tak defi-
niowana granica pomiêdzy tradycyjnym kambrem dolnym
a œrodkowym tak naprawdê jest diachroniczna (Geyer &
Shergold, 2000; Geyer & Landing, 2004) (patrz ryc. 2)!
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Tab. 1. Interwa³y intensywnych wahniêæ krzywej izotopowej �
13Corg w kambrze (wed³ug Zhu i in., 2006)

Table 1. Intervals of excursions of the �
13C isotope curve in the Cambrian (after Zhu et al., 2006)

Nazwa
Name

Pochodzenie nazwy
Derivation of name

Charakter
Type

Pozycja stratygraficzna
Stratigraphic position

Znaczenie
Significance

TOCE TOp of Cambrian
Excursion

wahniêcie
negatywne
negative
excursion

strop kambru (najwy¿sza czêœæ
piêtra 10 i strop furongu)
top of the Cambrian (uppermost
part of Stage 10 and the
Furongian Series)

sp¹g ordowiku to powrót do wartoœci bliskich zeru
�

13Corg bezpoœrednio po interwale TOCE
the base of the Ordovician System is marked by the
return to near-zero �

13C values immediately
following the TOCE interval

SPICE Steptoean Positive
Carbon Isotope
Excursion

wahniêcie
pozytywne
positive
excursion

sp¹g piêtra paib (a zarazem
furongu — czwartego oddzia³u
kambru)
base of the Paibian Stage (base
of the Furongian Series —
Series 4 of the Cambrian
System)

pierwsze wyst¹pienie kosmopolitycznego agnostida
Glyptagnostus reticulatus z pocz¹tkiem wzniosu
eustatycznego koreluj¹cego siê z pocz¹tkiem
wahniêcia SPICE
FAD of the cosmopolitan agnostoid Glyptagnostus
reticulatus falls into the beginning of the eustatic
sea-level rise correlated with the beginning of the
SPICE excursion

DICE DrumIan Carbon isotope
Excursion

wahniêcie
negatywne
negative
excursion

sp¹g piêtra drum
base of the Drumian Stage

pierwsze wyst¹pienie agnostida Ptychagnostus
atavus w dolnej czêœci wzniosu eustatycznego
zwi¹zanego z pocz¹tkiem wahniêcia DICE
FAD of the agnostoid Ptychagnostus atavus occurs
in the lower part of the eustatic rise associated
with the beginning of the DICE excursion

ROECE Redlichiid-Olenellid
Extinction Carbon
isotope Excursion

wahniêcie
negatywne
negative
excursion

od najwy¿szej czêœci piêtra 4 do
najni¿szej czêœci piêtra 5
(najwy¿sza czêœæ oddzia³u 2 do
najni¿szej czêœci oddzia³u 3)
uppermost part of Stage 4 to
lowermost part of Stage 5
(uppermost part of Series 2 to
lowermost part of Series 3)

wymieranie Redlichiina na Gondwanie i Olenellina
w Laurencji
extinction of redlichiid trilobites in Gondwana and
olenellid trilobites in Laurentia

AECE Archaeocyathid
Extinction Carbon
isotope Excursion

wahniêcie
negatywne
negative
excursion

œrodkowa czêœæ piêtra 4
middle part of Stage 4

wymieranie Archaeocyatha m.in. w profilach
syberyjskich
extinction of archaeocyathids in Siberia and
elsewhere

MICE MIngxinsi Carbon
isotope Excursion — od
nazwy formacji
Mingxinsi (prowincja
Guizhou, Chiny)
after the Mingxinsi
Formation (Guizhou,
China)

wahniêcie
pozytywne
positive
excursion

dolna czêœæ piêtra 4
lower part of Stage 4

wystêpowanie niektórych istotnych kambryjskich
Lagerstätte, np. w formacji Sinsk (Syberia, Rosja)
czy formacji Kinzers (Pensylwania, USA), oraz
radiacja Archaeocyatha
occurrence of some important Cambrian
Lagerstätte; e.g. in the Sinsk Formation (Siberia,
Russia) or Kinzers Formation (PA, USA), as well
as major radiation of archaeocyathids

CARE Cambrian Arthropod
Radiation isotope
Excursion

wahniêcie
pozytywne
positive
excursion

w pobli¿u sp¹gu piêtra 3
(a zarazem oddzia³u 2)
near the base of Stage 3 (base of
Series 2)

pojawienie siê zró¿nicowanych zespo³ów
stawonogów, zw³aszcza w g³ównych kambryjskich
Lagerstätte, np. Chengjiang (Yunnan, Chiny) i
Sirius Passet (pó³nocna Grenlandia)
appearance of a wide variety of arthropods,
particularly in major Cambrian Lagerstätte, e.g.:
Chengjiang (Yunnan, China) and Sirius Passet
(North Greenland)

SHICE SHIyantou Carbon
isotope Excursion — od
nazwy formacji
Shiyantou (wschodnia
czêœæ prowincji Yunnan,
Chiny)
after the Shiyantou
Formation (eastern part
of Yunnan, China)

wahniêcie
negatywne
negative
excursion

bezpoœrednio po wahniêciu
ZHUCE, w œrodkowej czêœci
piêtra 2
directly after the ZHUCE
excursion, in the middle part of
Stage 2

wymieranie znacznej liczby SSF
extinction of most SSF’s

ZHUCE ZHUjiaqing Carbon
isotope Excursion — od
nazwy formacji
Zhujiaqing nale¿¹cej do
najni¿szego kambru
(wschodnia czêœæ
prowincji Yunnan, Chiny)
after the lowermost
Cambrian Zhujiaqing
Formation (eastern
Yunnan, China)

wahniêcie
pozytywne
positive
excursion

sp¹gowa czêœæ piêtra 2
lower part of Stage 2

pojawienie siê trzeciego du¿ego zespo³u SSF na
platformie Jangcy
appearance of the third major SSF assemblage on
the Yangtze Platform

BACE BAsal Cambrian Carbon
isotope Excursion

wahniêcie
negatywne
negative
excursion

sp¹g systemu kambryjskiego
(sp¹g terenewu — 1 oddzia³u
kambru i fortunu — 1 piêtra
kambru)
base of the Cambrian System
(base of the Terreneuvian —
Cambrian Series 1 and of the
Fortunian — Cambrian Stage 1)

wymieranie akritarch i wiêkszoœci fauny
ediakarañskiej
extinction of acritarchs and most Ediacaran-grade
fauna



Przegl¹d wszystkich mo¿liwych narzêdzi korelacyjnych
maj¹cych zastosowanie w oddziale 2 i 3 zosta³ ostatnio
przedyskutowany przez Geyera (2005b), a najwa¿niejsze
wnioski p³yn¹ce z tego zestawienia pozwalam sobie tu
przedstawiæ.

Potencja³ korelacyjny metod izotopowych dla granicy
oddzia³ów 2 i 3 wci¹¿ nie jest dostatecznie udokumentowa-
ny. Oparcie jej na innych wskaŸnikach biotycznych ni¿ try-
lobity tak¿e nie jest mo¿liwe. Pojawienie siê wœród
akritarch zespo³u Eliasum-Cristallinium, charakterystycz-
nego dla tradycyjnego kambru œrodkowego, nie wyznacza
ostrej granicy i nie jest powszechne na tyle, aby stanowi³o
potencjalne narzêdzie korelacyjne, aczkolwiek wyniki
ostatnich badañ wskazuj¹ na istnienie innych zespo³ów
akritrach mog¹cych pe³niæ tê funkcjê (Moczyd³owska &
Zang, 2006).

Ramienionogi, chocia¿ czêsto wystêpuj¹ w utworach
pozbawionych trylobitów, lub takich, w których trylobity
s¹ rzadko spotykane (Geyer & Mergl, 1995; Mergl i in.,
1998), s¹ zbyt zale¿ne od facji i wykazuj¹ silne przy-
wi¹zanie biogeograficzne.

Jedyn¹ grup¹ skamienia³oœci, jaka mo¿e pos³u¿yæ zde-
finiowaniu granicy pomiêdzy oddzia³em 2 a 3, s¹ trylobity.
W tym interwale jednak szczególnie silnie zaznacza siê ich
zró¿nicowanie biogeograficzne, co daje bardzo ró¿ne
podzia³y stratygraficzne (ryc. 2), ale tak¿e wp³ywa na nie-
wielk¹ liczbê globalnie rozpoznawalnych biozdarzeñ.
Ponadto wystêpuj¹ tam litofacje warunkuj¹ce pojawienie
siê biofacji trylobitowych o nieznanych zasiêgach straty-
graficznych i rozprzestrzenieniu lateralnym. To wszystko
wp³ywa na brak decyzji dotycz¹cych wyboru biozdarzenia
daj¹cego mo¿liwoœæ korelacji na skalê œwiatow¹.

Zdarzeniem, które znajduje najwiêksze uznanie u
cz³onków podkomisji, a które mog³oby siê staæ wyznaczni-
kiem sp¹gu oddzia³u 3, jest pierwsze wyst¹pienie trylobita
Oryctocephalus indicus (McCollum & Sundberg, 2002;
Zhao i in., 2004; Sundberg & McCollum, 2007). Oryctoce-

phalus indicus to niewielki trylobit charakterystyczny dla
otwartomorskich facji obszarów tropikalnych (Sundberg &
McCollum, 1997). Jego pojawienie siê jest umiejscowione
w pobli¿u tradycyjnie wyznaczanej granicy pomiêdzy
kambrem dolnym a œrodkowym w Ameryce Pó³nocnej i w
Azji (zob. ryc. 2). Potencjalnymi stratotypami s¹: profil
Balang (Chiny) i profil Split Mountain (Stany Zjednoczo-
ne) (Sundberg & McCollum, 2007).

Powa¿nym mankamentem zastosowania pierwszego
pojawienia siê O. indicus jako granicy pomiêdzy 2 i 3
oddzia³em kambru jest, jak dotychczas, brak mo¿liwoœci
precyzyjnego ustalenia tego horyzontu w profilach Baltiki
czy zachodniej Gondwany (Geyer, 2005b, 2006), chocia¿
przedstawiciele Oryctocephalidae niedawno zostali odno-
towani równie¿ w profilach tej ostatniej domeny biogeo-
graficznej (Geyer, 2006).

Wybrany stratotyp powinien zawieraæ równie¿, poza
taksonem wskaŸnikowym, wiele taksonów towa-
rzysz¹cych, których rozprzestrzenienie umo¿liwi korelacjê
na szersz¹ skalê — do obszarów w kambrze znajduj¹cych
siê w strefie umiarkowanej oraz reprezentuj¹cych p³ytsze
œrodowisko. W skali regionalnej standardowy schemat
chronostratygraficzny granicy pomiêdzy oddzia³em 2 a 3

powsta³ np. dla zachodniej Gondwany (Geyer & Landing,
2004). Oparty jest on na ewolucji zespo³ów trylobitów z
rodziny Ellipsocephalidae i dziêki temu mo¿na z nim kore-
lowaæ kambryjsk¹ sukcesjê œwiêtokrzysk¹ (¯yliñska &
Masiak, 2007; ¯yliñska i in., 2007a, b). W tym schemacie
pierwsze wyst¹pienie O. indicus przypada jednak o wiele
powy¿ej wyznaczonej granicy (zob. ryc. 2).

Na ostateczne decyzje dotycz¹ce ustalenia biozdarze-
nia wyznaczaj¹cego granicê oddzia³ów 2 i 3 oraz profilu
stratotypowego przyjdzie jeszcze poczekaæ; latem 2008 r.
ma siê odbyæ kolejne spotkanie cz³onków podkomisji w
Jakucji na Syberii, gdzie prezentowany bêdzie alternatyw-
ny profil zawieraj¹cy O. indicus.

Globalny schemat chronostratygraficzny kambru jest
wci¹¿ otwart¹ kwesti¹. Mimo wczeœniejszych deklaracji o
zatwierdzeniu ostatecznej wersji schematu chronostraty-
graficznego kambru na rok 2008 wiadomo obecnie, ¿e pra-
ce te siê opóŸni¹, a wszystkie piêtra i oddzia³y kambru maj¹
zostaæ zdefiniowane do roku 2012 (Babcock & Peng,
2007). Ju¿ dziœ jednak musimy siê zacz¹æ przyzwyczajaæ
do podzia³u (jak¿e zasadnego) tego systemu na cztery
oddzia³y oraz do nazw oddzia³ów czy piêter wywodz¹cych
siê z Chin, Ameryki Pó³nocnej czy z innych odleg³ych od
Europy obszarów. Natomiast tradycyjne wydzielenia stra-
tygraficzne: Holmia, Paradoxides, Olenus bêd¹ wystêpo-
waæ, oby wy³¹cznie, w dawnych wydaniach podrêczników
szkolnych czy akademickich.

Serdecznie dziêkujê Pani dr Jolancie Paczeœnej i anonimowe-
mu recenzentowi za wnikliwe przeczytanie manuskryptu i cenne
uwagi.
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